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Republica Moldova şi Uniunea Europeană 

au semnat Acordul privind protecţia 
Indicaţiilor Geografice 

Republica Moldova şi uniunea euRopeană 
au seMnat pe 26 iunie cuRent, la bRuxelles, 

acoRdul cu pRiviRe la pRotecţia indicaţiiloR GeoGRa-
fice (iG) ale pRoduseloR aGRicole şi aliMentaRe. do-
cuMentul a fost oficializat în tiMpul vizitei de lucRu 
a pRiM-MinistRului vladiMiR filat la bRuxelles, la 
eveniMent fiind pRezenţi Mai Mulţi oficiali euRopeni.

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelec-
tuală a Republicii Moldova (AGEPI) a fost impli-
cată efectiv în procesul de negocieri a Acordului 
cu privire la protecţia Indicaţiilor Geografice. 
Astfel, în scopul executării Hotărârii Guvernu-
lui Republicii Moldova nr. 307 din 23.04.2010 
cu privire la încheierea Acordului între Guver-
nul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană 
referitor la protecţia indicaţiilor geografice ale 
produselor agricole şi alimentare, AGEPI a pu-
blicat pentru consultări publice Listele indica-
ţiilor geografice ale Uniunii Europene propuse 
spre protecţie în Republica Moldova. Acestea au 
fost inserate într-o ediţie specială a Buletinului 
Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) http://
agepi.gov.md/pdf/publishing/bopi/bopi-edi-
tie-speciala-2010/BOPI-2010-editie-speciala.
pdf ). De asemenea, AGEPI a asigurat examinarea 
indicaţiilor geografice ale Uniunii Europene din 

perspectiva acordării protecţiei acestora pe teri-
toriul Republicii Moldova, inclusiv a declaraţiilor 
de opoziţie formulate de către persoanele terţe 
interesate. 

De menţionat faptul că, într-un interval scurt 
de timp, după declararea independenţei, Republi-
ca Moldova a reuşit să elaboreze un cadru norma-
tiv în domeniul proprietăţii intelectuale armonizat 
cu acquis-ul comunitar, inclusiv pentru asigurarea 
protecţiei IG. Ţara noastră dispune de un potenţial 
considerabil în domeniul de producere a vinurilor 
şi a altor produse eligibile pentru a purta indica-
ţii geografice şi denumiri de origine. Valorificarea 
acestui potenţial necesită eforturi conjugate ale 
producătorilor şi asociaţiilor autohtone în vederea 
înregistrării IG şi denumirilor de origine în confor-
mitate cu Legea nr. 66-XVI din 27 martie 2008 pri-
vind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor 
de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate. 

Cu siguranţă, semnarea Acordului între Guver-
nul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană cu 
privire la protecţia indicaţiilor geografice pentru 
produsele agricole şi alimentare va contribui la re-
cunoaşterea produselor moldoveneşti cu IG şi DO 
pe piaţa europeană şi la promovarea exportului 
unor asemenea produse, care au un potenţial spo-
rit de comercializare, comparativ cu cele obişnuite.

Serviciul de presă AGEPI

4 | Intellectus 2/2012
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Istoria dreptului de autor  
în Republica Moldova

|dR. în dRept ion ŢîGANAş,
vicediRectoR GeneRal, aGenţia de stat  
pentRu pRopRietatea intelectuală (aGepi) 

ideea de a Realiza o incuRsiune în istoRia dReptului 
de autoR a Republicii Moldova nu este una tocMai 

nouă, iaR ReţineRea eRa Motivată de pResiunea psiholoGică 
ce caRacteRizează acest exeRciţiu şi de teMeRea de a tRata 
cu supeRficialitate unele eveniMente iMpoRtante sau, în Ge-
neRal, de a eloGia alte cazuRi pe caRe istoRia nu aR fi atât 
de dispusă să le scoată de pe RaftuRile sale pRăfuite.

Astfel, trebuie să recunoaştem că domeniul 
dreptului de autor nu a reprezentat o prioritate 
pentru domnitorii sau divanele boiereşti, care au 
administrat pe parcursul perioadei antice şi medie-
vale teritoriul de astăzi al Republicii Moldova. Anu-
mite prevederi au fost introduse în legislaţie abia în 
sec. XIX, atunci când, sub domnia lui Alexandru Ioan 
Cuza, a fost adoptată Legea presei.1 Acest act a apă-
rut destul de târziu, dacă luăm în considerare faptul 
că legiuitorul s-a inspirat în mare măsură din Legea 
Franţei promulgată în anul 1793. Oricum, Legea 
presei declara pentru prima dată că autorii se vor 
bucura, pe tot parcursul vieţii, de dreptul exclusiv 
de a reproduce şi de a vinde operele lor pe întreg 
teritoriul ţării. După decesul autorilor, moştenitorii 
beneficiau de aceleaşi drepturi pe o perioadă de 10 
ani, după care opera devenea un bun public şi fieca-
re cetăţean era liber de a-l reproduce. Aceeaşi Lege 
stipula că „toate aceste drepturi se închezăşuiesc şi 
1 Legea presei, 01 aprilie 1862, Monitorul Oficial al Români-
ei nr. 81/13 aprilie 1862

autorilor, compozitorilor, desenatorilor, traducătorilor 
din statele străine, care cu reciprocitate vor încheză-
şui, în coprinsul teritoriilor lor, proprietatea literară”. 
Ca orice act normativ care se respectă, Legea presei 
prevedea şi pedepse pentru cei care încalcă dreptu-
rile autorilor, de altfel, destul de aspre pentru acea 
vreme. Astfel, orice valorificare a operei fără acordul 
autorului se considera infracţiune şi se pedepsea cu 
confiscarea întregului tiraj al operei şi aplicarea unei 
amenzi echivalente cu preţul a 1000 de exemplare 
ale ediţiei originale. 

în acelaşi context, continuând şi dezvăluind pre-
vederile Legii presei, Legea asupra proprietăţii lite-
rare şi artistice2 prevedea că „dreptul de proprietate 
literară şi artistică, adică proprietatea creaţiunilor in-
telectuale, este respectat şi garantat, fără îndeplinirea 
nici unei formalităţi sau înregistrări şi fără efectuarea 
nici unui depozit, atât românilor, cât şi străinilor, în 
mod egal”. Această Lege extindea categoriile de 
drepturi de care putea beneficia autorul, inclusiv 
dreptul exclusiv de a publica, reprezenta sau exe-
cuta opera, de a autoriza traducerile, adaptările şi 
reproducerile în orice mod, de a exploata perso-
nal sau de a vinde operele, de a le dărui sau de a 
le transmite prin testament pe o perioadă extinsă 
până la 30 de ani. De asemenea, Legea în cauză re-

2 Legea asupra proprietăţii literare şi artistice, 28 iunie 
1923, Monitorul Oficial al României nr. 68 din 28 iunie 1923
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glementează în detaliu operele literare, dramatice, 
muzicale, artistice, traducerile, operele de serviciu, 
precum şi operele excluse de la protecţia dreptului 
de autor. 

Pe cât de amplu şi profesionist erau reglemen-
tate relaţiile dreptului de autor la începutul sec. XX, 
pe atât de rezervată a fost atitudinea autorităţilor 
faţă de acestea la mijlocul veacului trecut. Fiind niş-
te drepturi private, în perioada sovietică dreptul de 
autor şi drepturile conexe erau marginalizate sau 
chiar ignorate cu desăvârşire. Atestarea acestei situ-
aţii poate fi confirmată atât prin statutul deplorabil 
al autorilor, cât şi prin lipsa completă a reglementă-
rilor legale în acest sens. Astfel, primele documente 
cu caracter normativ au fost aprobate abia la înce-
putul anilor ’60.

Aprobarea Codului civil şi a Codului penal nu au 
schimbat radical atmosfera din domeniul dreptului 
de autor, marcată de dominarea normelor dreptu-
lui public asupra celor private. De exemplu, crea-
rea unei opere nu prezuma pentru autor anumite 
drepturi morale şi patrimoniale cu caracter exclusiv, 
legătura dintre autor şi creaţia sa limitându-se la 
unele beneficii morale minore, în special la dreptul 
de a se considera autor al operei. Astfel, drepturile 
patrimoniale exclusive erau transferate din start în 
proprietatea întreprinderii al cărei angajat era auto-
rul, adică în proprietatea publică a statului. 

Codul civil al URSS asigura un nivel scăzut de 
protecţie pentru obiectele dreptului de autor, iar 
drepturile interpreţilor şi ale altor subiecţi ai drep-
turilor conexe nici nu erau reglementate. Mai mult 
ca atât, legislaţia civilă s-a îngrijit în mod special de 
reglementarea contractelor de autor tipizate, care 
aveau un caracter normativ, precum şi de tarifele 
fixe ale remuneraţiei de autor, lăsând fără tratare 
statutul juridic al unor obiecte ale dreptului de au-
tor, excepţiile şi limitările drepturilor patrimoniale, 
sistemul de gestiune colectivă sau măsurile juridice 
de protecţie a operelor.

în acelaşi timp, deşi art. 1411 al Codului penal 
sovietic prevedea sancţionarea pentru încălcarea 
dreptului de autor şi a drepturilor conexe, totuşi 
aceasta normă a rămas neaplicată; din momentul 
adoptării s-au înregistrat doar câteva cazuri de tra-
gere la răspundere penală în baza acestor prevederi 
(în aceeaşi perioadă, în SUA erau intentate aproxi-
mativ 2500 de dosare penale anual). în consecinţă, 

nivelul pirateriei în ţările care au implementat şi apli-
cat efectiv măsurile penale prevăzute pentru com-
baterea fenomenului pirateriei era de doar 10-20%, 
pe când în orice ţară din sistemul socialist, la începu-
tul anilor ’90, acest nivel depăşea cota de 73%. 

Aderarea Uniunii Sovietice la Convenţia mondi-
ală cu privire la drepturile de autor a constituit un 
bun prilej pentru modificarea şi completarea unor 
acte interne. Astfel, dacă până la aderare operele 
autorilor străini în URSS nu se bucurau de nici o pro-
tecţie în baza Codului civil din 1964, respectiv aceste 
opere puteau fi valorificate liber pe întreg teritoriul 
Uniunii Sovietice, fără acordul autorului şi fără plata 
remuneraţiei de autor, atunci, odată cu semnarea 
Convenţiei mondiale, valorificarea operelor autori-
lor străini devenea posibilă doar în baza încheierii 
unui contract, plătindu-se respectiv remuneraţia de 
autor. în plus, dacă până la aderare durata protecţiei 
dreptului de autor în URSS era de 15 ani, după sem-
narea actului în cauză această perioadă s-a extins 
până la 25 de ani după decesul autorului. 

Odată cu destrămarea URSS, fiecare dintre noi-
le state independente urma să-şi dezvolte propriul 
sistem de protecţie a dreptului de autor, în cores-
pundere cu tradiţiile interne şi cu prevederile con-
venţiilor internaţionale din domeniu.

Republica Moldova, în urma proclamării inde-
pendenţei în 1991, avea nevoie de o nouă legisla-
ţie, care să excludă monopolul statului asupra mai 
multor activităţi cu caracter privat şi să stabilească 
principiile economiei de piaţă.

Prima reglementare privind dreptul de autor pe 
plan intern a fost consfinţită chiar în Legea funda-
mentală a Republicii Moldova, care garantează liber-
tatea creaţiei artistice, literare şi ştiinţifice3; în ace-
laşi timp, drepturile autorilor, interesele lor morale 
şi materiale ce apar în legătură cu diverse genuri 
de creaţie intelectuală sunt apărate de lege. Potri-
vit aceleiaşi norme, Republica Moldova se obligă să 
păstreze, să dezvolte şi să propage realizările cultu-
rii şi ale ştiinţei naţionale şi mondiale. 

Proclamarea proprietăţii private şi garantarea 
drepturilor fundamentale ale omului au reprezen-
tat principiile de bază, care au facilitat reformarea 

3 Spre deosebire de constituţiile Republicii Moldova, SUA, 
Germaniei, Argentinei sau Braziliei, care garantează protec-
ţia dreptului de autor, în Constituţia Franţei sau în cea a Ro-
mâniei nu sunt stabilite anumite garanţii directe.
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radicală a cadrului normativ privind dreptul de au-
tor şi drepturile conexe. Astfel, la doar câteva luni 
de la intrarea în vigoare a Constituţiei Republicii 
Moldova, a fost adoptată Legea nr. 293/1994 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe (în continuare 
– Legea nr. 293/1994).4 Acest document,  apărut în 
perioada schimbărilor şi instabilităţii politice, eco-
nomice, juridice şi sociale, a însemnat o nouă etapă 
în dezvoltarea dreptului de autor şi a constituit un 
punct de pornire în vederea reglementării noilor re-
laţii din acest domeniu. 

Deşi unele aspecte ale dreptului de autor şi-au 
găsit reglementare încă în actele normative elabo-
rate în sec. XIX, iar legislaţia sovietică a prevăzut un 
capitol separat în Codul civil, totuşi putem conside-
ra că Legea nr. 293/1994 a constituit primul act nor-
mativ din domeniul proprietăţii intelectuale adop-
tat în conformitate cu standardele internaţionale şi 
primul document care oferea drepturi şi posibilităţi 
egale atât autorilor şi titularilor de drepturi din Re-
publica Moldova, cât şi celor străini.

Noul act normativ a generat schimbări esenţiale 
în domeniu, stabilindu-se un regim juridic modern 
de protecţie a dreptului de autor, diferit de regle-
mentările sovietice. La elaborarea acestei Legi, s-a 
ţinut cont de dispoziţiile convenţiilor internaţionale 
din domeniu şi de prevederile directivelor europe-
ne, în vigoare la data elaborării. Legea nr. 293/1994 
a constituit un stimulent al activităţii de creaţie, au-
torii redevenind subiecţii principali ai relaţiilor din 
domeniul dreptului de autor. Astăzi, la o distanţă de 
două decenii, decizia din 1994 pare a fi una ordina-
ră, însă la acea vreme adoptarea respectivului act a 
însemnat un pas important spre democratizarea so-
cietăţii, realizat de Parlamentul Republicii Moldova. 
Astfel, autorilor li s-a garantat protecţia drepturilor 
morale, indiferent de faptul dacă li se transmiteau şi 
anumite drepturi patrimoniale, li s-au instituit drep-
turi exclusive privind administrarea creaţiei lor, pre-
cum şi dreptul de a solicita o remuneraţie materială 
echitabilă pentru valorificarea operelor create de ei.

Fiind elaborată în spiritul sistemului droit d’auteur, 
Legea nr. 293/1994 se apropia şi prin conţinut, şi 
prin formă de actele de specialitate europene, re-
glementând, în principal: 

4 Legea nr. 293-XIII privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe, 23 noiembrie 1994, Monitorul Oficial nr. 013, 02 mar-
tie 1995

 ▪ limitele şi criteriile protecţiei dreptului de au-
tor şi drepturilor conexe;

 ▪ operele protejate şi cele excluse de la protec-
ţia dreptului de autor;

 ▪ drepturile subiective de autor;
 ▪ termenele de protecţie a drepturilor patrimo-

niale de autor;
 ▪ excepţiile şi limitările drepturilor patrimonia-

le de autor;
 ▪ transmiterea drepturilor de autor;
 ▪ sistemul de gestiune colectivă a drepturilor 

patrimoniale de autor;
 ▪ măsurile de asigurare a drepturilor etc. 

Totodată, normele Legii nr. 293/1994 corespun-
deau şi prevederilor Convenţiei de la Berna privind 
protecţia operelor literare şi artistice, chiar dacă 
Republica Moldova a ratificat-o abia către mijlocul 
anului următor.

Proclamarea independenţei a permis ţării noastre, 
în calitatea sa de subiect al dreptului internaţional, să 
participe la procesul de elaborare, negociere, semna-
re şi ratificare a tratatelor internaţionale5 în domeniul 
dreptului de autor. De remarcat faptul că primul act 
internaţional ratificat de Republica Moldova nu a fost 
Convenţia de la Berna, cum era de aşteptat, ci Con-
venţia mondială cu privire la drepturile de autor.6 

Convenţia mondială a jucat un rol esenţial în 
protecţia drepturilor autorilor din Republica Mol-

5  Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate 
intelectuală legate de comerţ, 15 aprilie 1994; Hotărârea 
Parlamentului cu privire la aderarea Republicii Moldova la 
Convenţia internaţională pentru ocrotirea drepturilor inter-
preţilor, a producătorilor de fonograme şi a organizaţiilor 
de difuziune, 22.06.95, Monitorul Oficial 40/453, 20.07.1995; 
Hotărârea Parlamentului pentru ratificarea Acordului OMPI 
privind dreptul de autor, 28.01.98, Monitorul Oficial 14-
15/75, 26.02.1998; Hotărârea Parlamentului pentru ratifica-
rea Acordului OMPI cu privire la interpretări şi fonograme, 
28.01.98, Monitorul Oficial 14-15/75, 26.02.1998; Hotărârea 
Parlamentului pentru ratificarea Acordului privind colabo-
rarea în domeniul protecţiei dreptului de autor şi a drep-
turilor conexe, 25.11.98, Monitorul Oficial 109-110/671, 
10.12.1998; Hotărârea Parlamentului cu privire la aderarea 
Republicii Moldova la Convenţia privind protecţia producă-
torilor de fonograme împotriva reproducerii neautorizate a 
fonogramelor lor, 10.02.2000, Monitorul Oficial 19-20/117, 
24.02.2000; Hotărârea Guvernului cu privire la aderarea Re-
publicii Moldova la Hotărârea Consiliului şefilor de guverne 
al Comunităţii Statelor Independente cu privire la Regulile 
controlului vamal asupra trecerii peste frontieră a mărfurilor 
ce conţin obiecte ale proprietăţii intelectuale, 19.08.2002, 
Monitorul Oficial 122-123/1221, 29.08.2002
6 Prin Hotărârea Parlamentului nr. 1318-XII din 02.03.1993, 
Republica Moldova a ratificat Convenţia mondială cu privire 
la drepturile de autor, din 06.09.1952
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dova peste hotare, fiind la acel moment unica re-
glementare la scară internaţională menită să apere 
interesele autorilor autohtoni. Această situaţie a 
existat pe parcursul a doi ani, până la 22.06.1995, 
când a fost semnată Convenţia de la Berna cu privire 
la protecţia operelor literare şi artistice. Odată cu rati-
ficarea acestui act, care oferă drepturilor de autor o 
protecţie mai amplă şi mai efectivă, rolul Convenţi-
ei mondiale cu privire la dreptul de autor a devenit 
nesemnificativ. Reglementările cuprinse în Conven-
ţie mai sunt valabile pentru operele autorilor din 
Republica Moldova valorificate în statele ce au ade-
rat la Convenţia mondială, dar care nu au semnat 
deocamdată Convenţia de la Berna.  

Un alt eveniment important pentru Republica 
Moldova l-a constituit  aderarea la Convenţia pentru 
instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Inte-
lectuale7, instituţie fondată cu scopul de contribui 
plenar la protecţia drepturilor de autor ale crea-
torilor şi inventatorilor din întreaga lume, asigu-
rându-le recunoaşterea proprietăţii intelectuale la 
scară mondială şi, respectiv, remuneraţia cuvenită 
pentru activitatea lor. Ulterior, OMPI a devenit una 
din cele 16 agenţii specializate din sistemul ONU, 
având mandatul statelor membre ale ONU de a se 
preocupa de administrarea problemelor legate de 
proprietatea intelectuală. Acordul semnat în acest 
sens între ONU şi OMPI a intrat în vigoare la 17 de-
cembrie 1974 şi prevede domeniul de activitate, 
funcţiile şi condiţiile în care OMPI va fi pusă în legă-
tură cu ONU.

în plan regional, Comunitatea Statelor Indepen-
dente a întreprins mai multe tentative de reglemen-
tare a unor norme referitoare la protecţia dreptului 
de autor şi a drepturilor conexe. Clauzele formulate 
în aceste acte comportă, în mare parte, un caracter 
de blanchetă, făcând trimitere la convenţiile inter-
naţionale multilaterale din domeniu. Semnarea 
celor trei acorduri menţionate a avut drept scop 
stabilirea unor clauze specifice acestei regiuni, pre-
luându-se modelul Americii de Sud sau al Africii.

Necesitatea elaborării acordurilor CSI a fost de-
terminată de completarea unui gol, rezultat în urma 
destrămării URSS şi proclamării independenţei unor 

7 Hotărârea Parlamentului nr. 1328-XII cu privire la adera-
rea Republicii Moldova la Convenţia pentru instituirea Or-
ganizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale la 11.03.1993, 
Monitorul Oficial 3/66, 30.03.1993

noi state în această regiune, cu atât mai mult cu cât, 
la acea vreme, unele state8 nu ratificaseră încă nicio 
convenţie internaţională din domeniul dreptului de 
autor sau al drepturilor conexe.

Iniţial, Acordul cu privire la colaborarea în dome-
niul protecţiei dreptului de autor şi drepturilor conexe9 
recomandă statelor să depună eforturile necesare 
în vederea elaborării şi adoptării unor proiecte de 
legi care să asigure ocrotirea dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe conform cerinţelor prevăzute de  
convenţiile internaţionale, să combată în mod hotă-
rât utilizarea ilegală a obiectelor dreptului de autor.  

Semnarea acordului în cauză a contribuit la 
crearea primelor societăţi de gestiune colectivă a 
drepturilor patrimoniale de autor din statele CSI, 
precum şi la încheierea acordurilor de colaborare10 

8 Armenia, Kirghizstan şi Turkmenistan 
9 Acordul a fost semnat la Moscova, la 24 septembrie 1993, 
iar exemplarul original  se păstrează în arhiva Guvernului 
Republicii Belarus. Republica Moldova a fost ultima ţară 
care a ratificat Acordul (Hotărârea Parlamentului nr. 206-XIV 
din 25.11.98, în vigoare din 09.04.1999)
10 Convenţia bilaterală dintre Agenţia de Stat pentru Drep-
turile de Autor a Republicii Moldova şi Agenţia Naţională a 
Drepturilor de Autor a Republicii Armenia în domeniul ad-
ministrării pe principii colective a drepturilor patrimoniale 
de autor şi conexe şi acordarea asistenţei juridice reciproce 
din 1998; Convenţia bilaterală dintre Agenţia de Stat pentru 
Drepturile de Autor a Republicii Moldova şi Departamentul 
privind protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe 
din cadrul Ministerului Culturii şi Informaţiei a Republicii 
Tadjikistan în domeniul administrării pe principii colective 
a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe şi acordarea 
asistenţei juridice reciproce din 1995; Convenţia bilatera-
lă dintre Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor a Re-
publicii Moldova şi Agenţia de Stat a Drepturilor de Autor 
a Republicii Georgia în domeniul administrării pe principii 
colective a  drepturilor patrimoniale de autor şi conexe şi 
acordarea asistenţei juridice reciproce din 1995; Convenţia 
bilaterală dintre Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor 
a Republicii Moldova şi Asociaţia obştească republicană So-
cietatea autorilor din Kazahstan în domeniul administrării 
pe principii colective a drepturilor patrimoniale de autor şi 
conexe şi acordarea asistenţei juridice reciproce din 1998; 
Convenţia bilaterală dintre Agenţia de Stat pentru Drepturile 
de Autor a Republicii Moldova şi Agenţia de Stat a Dreptu-
rilor de Autor a Ucrainei în domeniul protecţiei drepturilor 
patrimoniale de autor şi conexe şi acordarea asistenţei juri-
dice reciproce din 1996; Convenţia bilaterală dintre Agenţia 
de Stat pentru Drepturile de Autor a Republicii Moldova şi 
Comitetul pentru dreptul de autor şi drepturile conexe din 
cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Belarus în domeniul 
administrării pe principii colective a drepturilor patrimoniale 
de autor şi conexe şi acordarea asistenţei juridice reciproce 
din 1997; Convenţia bilaterală dintre Agenţia de Stat pentru 
Drepturile de Autor a Republicii Moldova şi Societatea Auto-
rilor din Federaţia Rusă în domeniul administrării pe princi-
pii colective a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe şi 
acordarea asistenţei juridice reciproce din 1995
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dintre ele privind soluţionarea problemelor referi-
toare la evitarea dublei impuneri a remuneraţiei de 
autor, determinarea ordinii decontărilor reciproce şi 
realizarea acţiunilor de înfăptuire a acestora în ter-
men. 

Ulterior, în scopul elaborării unor forme coor-
donate şi stabilirii unor metode de interacţiune în 
domeniul protecţiei şi apărării proprietăţii intelec-
tuale, statele au semnat Acordul de colaborare pen-
tru combaterea încălcărilor drepturilor în domeniul 
proprietăţii intelectuale11, prin intermediul căruia 
şi-au asumat obligaţia să colaboreze în problemele 
prevenirii, descoperirii, combaterii şi anchetării în-
călcărilor dreptului de autor şi să pună în aplicare 
proceduri care ar acorda  autorităţilor vamale drep-
tul de a suspenda circulaţia peste frontierele vama-
le a mărfurilor fabricate şi/sau achiziţionate prin 
încălcarea dreptului de autor. Prin acelaşi act, sta-
tele urmau să elaboreze şi să pună în aplicare nor-
me contravenţionale şi penale privind prevenirea 
şi combaterea  încălcării drepturilor de proprietate 
intelectuală şi au instituit o Comisie mixtă de lucru 
a statelor membre la respectivul Acord12.

După aprobarea Acordurilor menţionate, a fost 
necesară elaborarea Regulilor controlului vamal 
asupra trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor ce 
conţin obiecte ale proprietăţii intelectuale13 şi crearea 
Registrului obiectelor de proprietate intelectuală în 
scopul controlului vamal.

Parte componentă a Acordului este, de aseme-
nea, opinia separată a Guvernului Republicii Mol-
dova, potrivit căreia aceste Reguli vor avea putere 
juridică pentru ţara noastră doar după ratificarea 
Acordului de colaborare pentru combaterea încăl-

11 Acordul a fost semnat la Moscova la 6 martie 1998, iar 
pentru Republica Moldova a intrat în vigoare prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1245 din 15.11.2001, Monitorul Oficial 141-
143/1299 din 22.11.2001
12 Prin Hotărârea Guvernului nr. 442 din 16.06.2011, Guver-
nul Republicii Moldova a aprobat Acordul privind colabo-
rarea în domeniul protecţiei juridice şi apărării proprietăţii 
intelectuale şi crearea Consiliului Interstatal pentru proble-
mele protecţiei juridice şi apărării proprietăţii intelectuale, 
semnat la Sankt-Petersburg la 19 noiembrie 2010, Monitorul 
Oficial 103-106/506 din 24.06.2011
13 Hotărârea Consiliului şefilor de guverne al Comunită-
ţii Statelor Independente cu privire la Regulile controlului 
vamal asupra trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor ce 
conţin obiecte ale proprietăţii intelectuale din  28.09.2001 
a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1094 din 
19.08.2002, Monitorul Oficial 122-123/1221 din 29.08.2002

cării drepturilor în domeniul proprietăţii intelectua-
le, din 6 martie 1998.

Cu regret, nici acest act, nici celelalte acorduri 
semnate anterior în cadrul CSI nu au devenit un 
promotor efectiv al dezvoltării şi protecţiei drep-
tului de autor în regiune, iar unele reglementări 
nici nu au fost executate. Astfel, chiar dacă, în linii 
mari, legislaţia naţională a statelor CSI în domeniul 
dreptului de autor este armonizată cu cea internaţi-
onală, totuşi, această regiune rămâne a fi etichetată 
ca fiind una dintre cele mai prielnice zone pentru 
afaceri ilegale cu obiecte ale dreptului de autor şi 
drepturilor conexe. 

Semnarea de către Republica Moldova a trata-
telor internaţionale era urmată de modificarea le-
gislaţiei interne în spiritul actelor respective. Astfel, 
primele completări ale Legii nr. 293/1994 au fost 
realizate după ratificarea Convenţiei de la Roma 
şi a Tratatelor OMPI din 1996, norme care urmau 
să corespundă „erei digitale”, în particular prin in-
troducerea de noi categorii de drepturi legate de 
valorificarea operelor în mediul digital (inclusiv cel 
interactiv), de extinderea  nivelului de protecţie, de 
sistematizarea normelor juridice, de specificarea 
conţinutului limitărilor şi excepţiilor. De exemplu, 
prin Legea nr. 1268-XV din 25.07.02 a fost introdus 
art. 37/1 Eludarea mijloacelor tehnice de protecţie a 
dreptului de autor şi a drepturilor conexe şi înlătura-
rea sau schimbarea informaţiei privind administrarea 
drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, acţiunile 
specificate de acesta sancţionându-se şi conform 
Codului contravenţional şi Codului penal, prin mo-
dificarea ulterioară a acestora. 

Concomitent cu acest proces, de câţiva ani Re-
publica Moldova este implicată într-un amplu pro-
gram de armonizare legislativă în corespundere 
cu directivele europene. Iniţial, au fost promovate 
proiecte de acte normative separate privind mo-
dificarea unor norme concrete ale Legii dreptului 
de autor14; ulterior, însă, după o analiză complexă 

14 Primul exemplu a fost Legea nr. 205-XVI din 28.07.2005 
de modificare a art. 17 al Legii nr. 293/1994, care menţiona 
că termenul de protecţie a drepturilor patrimoniale de au-
tor se extinde pe durata vieţii autorului şi 70 de ani după 
decesul acestuia. Prin această modificare, Republica Moldo-
va a devenit primul stat membru al CSI care a introdus, în 
conformitate cu Directiva Consiliului nr. 93/98/CEE din 29 
octombrie 1993 privind armonizarea duratei de protecţie a 
dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe, noul ter-
men de protecţie a dreptului de autor
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a legislaţiei, s-a decis instituirea unui grup de lucru 
pentru a elabora un act normativ nou, care să regle-
menteze toate relaţiile juridice privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe, în baza tratatelor inter-
naţionale la care Republica Moldova este parte şi a 
directivelor europene. 

Considerăm important faptul că în procesul de 
elaborare a noului act s-a ţinut cont şi de specificul 
sistemului naţional de drept, instituindu-se norme 
echilibrate privind limitele protecţiei drepturilor au-
torilor, precum şi temeiurile şi formele de utilizare a 
acestor drepturi. 

în anul 2001 au fost adoptate câteva acte impor-
tante pentru dezvoltarea dreptului de autor în Re-
publica Moldova. în acest context, reiterăm regretul 
pentru faptul că, după proclamarea independenţei, 
Republica Moldova a preluat modelul sovietic de 
gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de au-
tor. La baza acestui model au fost puse câteva prin-
cipii de bază, precum: 

 ▪ gestionarea drepturilor de către o singură or-
ganizaţie;

 ▪ doar autoritatea de stat, responsabilă de re-
glementarea politicii de stat în domeniul dreptului 
de autor, avea dreptul de administrare a drepturilor;

 ▪ excluderea negocierilor directe dintre socie-
tăţile de gestiune colectivă şi utilizatorii obiectelor 
dreptului de autor;

 ▪ implicarea statului în stabilirea tarifelor re-
muneraţiei de autor, chiar dacă drepturile de autor 
sunt considerate drepturi private, iar relaţiile din 
domeniu sunt reglementate de normele dreptului 
privat.

Acest handicap a fost înlăturat parţial în 2001, 
prin modificarea statutului juridic al Agenţiei de 
Stat pentru Drepturile de Autor, inclusiv excluderea 
funcţiei de gestiune colectivă şi transferul ei către 
autori şi organizaţiile care pot administra dreptu-
rile autorilor. Concomitent cu modificarea Legii nr. 
293/1994, Guvernul Republicii Moldova a aprobat 
în 2001 Regulamentul cu privire la tarifele minime 
ale remuneraţiei de autor15, care a pus bazele unui 
sistem diferit de cel existent, deşi s-a menţinut im-
plicarea statului în relaţiile private dintre autori şi 
utilizatori.

15 Hotărârea Guvernului nr. 641 din 12.07.2001 cu privire la 
tarifele minime ale remuneraţiei de autor, Monitorul Oficial 
81-83/682 din 20.07.2001

în pofida acestor modificări, sistemul gestiu-
nii colective nu a obţinut rezultate spectaculoase, 
rămânând a fi cel mai puţin reformat domeniu al 
dreptului de autor, ceea ce creează bariere de in-
teracţiune dintre autori şi societăţile de gestiune 
colectivă, dintre acestea din urma şi utilizatorii de 
drepturi. Drept consecinţă a acestui sistem defectu-
os, autorii şi titularii de drepturi nu sunt mulţumiţi 
de modul de administrare a drepturilor lor, iar me-
diul privat şi alţi beneficiari au pretenţii majore pri-
vind transparenţa procesului de gestiune, forma de 
colaborare cu asociaţiile autorilor, modul şi criteriile 
de stabilire a tarifelor remuneraţiei de autor.

Considerăm că este de datoria statului să perfec-
ţioneze şi să dezvolte sistemul de gestiune colecti-
vă, prin modificarea legislaţiei din domeniu şi prin 
introducerea instrumentelor legale privind contro-
lul public asupra colectării şi distribuirii remunera-
ţiei de autor de către membrii societăţii respective 
şi de către autoritatea publică responsabilă de mo-
nitorizarea activităţii organizaţiilor de gestiune co-
lectivă.

în aceeaşi ordine de idei, art. 8 al Legii nr. 
293/1994 prevedea posibilitatea înregistrării de stat 
a obiectelor dreptului de autor şi a drepturilor co-
nexe la Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor, 
în urma căreia titularului de drepturi i se elibera un 
certificat ce confirma numele autorului operei înre-
gistrate şi al deţinătorului de drepturi patrimoniale 
asupra acesteia. Posibilitatea înregistrării operelor 
este improprie sistemului continental de drept; de 
altfel, şi Convenţia de la Berna, în art. 5, recoman-
dă statelor să evite introducerea oricăror proceduri 
administrative sau formalităţi pentru constatarea 
dreptului de autor. în pofida acestui fapt, Parlamen-
tul Republicii Moldova a decis menţinerea sistemu-
lui de înregistrare de stat a operelor, cu condiţia ca 
această procedură să nu fie una obligatorie. Astfel, 
în legislaţia Republicii Moldova, ca şi în cea a Ro-
mâniei, este prevăzut dreptul înscrierii facultative a 
operelor în Registrul de Stat administrat de Agenţia 
de Stat pentru Drepturile de Autor. Sistemul menţi-
onat este caracteristic şi altor ţări, cu unele mici di-
ferenţieri. în Statele Unite ale Americii, de exemplu, 
dreptul de autor se protejează din momentul creării 
operei, în conformitate cu Convenţia de la Berna, 
însă, în eventualitatea unui litigiu judiciar, titularul 
de drepturi va fi obligat să prezinte certificatul de 
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înregistrare a operei, procedură efectuată de către 
Biblioteca Congresului SUA. în unele ţări europene, 
înregistrarea obiectelor dreptului de autor şi cone-
xe este realizată de către societăţile de gestiune co-
lectivă sau birourile notariale.

Considerăm că decizia legiuitorului moldovean 
de a păstra sistemul de înregistrare a operelor este 
întemeiată şi morală, cel puţin, din următoarele 
considerente:

 ▪ înregistrarea este benevolă şi nu impune titu-
larul drepturilor să o efectueze;

 ▪ actualmente, autorii şi titularii de drepturi 
dispun de un volum limitat de informaţii privind 
protecţia dreptului de autor, fapt ce poate dezvolta 
abuzuri juridice din partea utilizatorilor operelor lor;

 ▪ înregistrarea reprezintă pentru autori o ga-
ranţie ce rezultă din art. 33 al Constituţiei;

 ▪ certificatul de înregistrare constituie o probă 
într-un eventual litigiu de judecată;

 ▪ procedura de înregistrare este rapidă şi ne-
costisitoare.

însă până în anul 2001 nu a existat un mecanism 
legal privind procedura de înregistrare, chiar dacă le-
giuitorul a prevăzut o asemenea posibilitate în Lege. 
Acest vid juridic a fost înlăturat prin aprobarea Regu-
lamentului cu privire la înregistrarea de stat a operelor 
ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe16, iar în 
legătură cu intrarea în vigoare a Legii nr. 139/2010 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prece-
dentul Regulament a fost abrogat şi substituit cu un 
nou act17, care a intrat de curând în vigoare.

Al treilea val de modificări şi completări în ma-
terie legislativă se identifică cu anii 2002-2005, pe-
rioadă în care a fost aprobat un set întreg de acte 
normative ce vizează în special asigurarea dreptu-
rilor de autor. Menţionăm faptul că primele „regle-
mentări–enforcement” în Republica Moldova au 
fost realizate anume în domeniul dreptului de au-
tor, titularul de drepturi având acum la dispoziţie 
toate formele de protecţie a drepturilor pentru a 
solicita atragerea infractorului la răspundere civilă, 
contravenţională şi penală.
16 Hotărârea Guvernului nr. 901 din 28.08.2001 cu privire 
la înregistrarea de stat a operelor ocrotite de dreptul de 
autor şi drepturile conexe, Monitorul Oficial 108-109/951 din 
06.09.2001
17 Hotărârea Guvernului nr. 89 din 10.02.2012 privind înre-
gistrarea obiectelor dreptului de autor şi drepturilor cone-
xe, Monitorul Oficial 34-37/114 din 17.02.2012

Astfel, lista actelor privind dreptul de autor în Re-
publica Moldova este completată de Legea cu privi-
re la difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme18, 
care reglementează un cerc mai restrâns de drepturi 
şi care a fost elaborată în rezultatul ratificării Con-
venţiei de la Geneva privind protecţia drepturilor 
producătorilor de fonograme împotriva reproduce-
rii neautorizate a fonogramei lor, „Tratatelor–Inter-
net” şi Acordului TRIPS. Legea nr. 1459/2002 inter-
vine pentru a stabili măsuri eficiente de protecţie a 
obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe. 
în urma realizării unor studii în domeniu, precum 
şi ţinând cont de experienţa statelor UE şi a ţărilor 
vecine19, Republica Moldova a adoptat sistemul de 
evidenţă a distribuirii exemplarelor de opere şi fo-
nograme prin intermediul marcajelor de control20 
sau hologramei. Acest instrument reprezintă o mă-
sură administrativă capabilă să ofere o protecţie 
adecvată autorilor, interpreţilor şi producătorilor 
de fonograme împotriva reproducerii, distribuirii şi 
utilizării ilegale a obiectelor drepturilor de autor şi 
conexe.

Implementarea în legislaţia naţională a sistemu-
lui marcajelor de control a fost determinată de re-
glementarea relaţiilor persoanelor juridice şi fizice 
– subiecţi ai activităţii de întreprinzător, a căror acti-
vitate constă în distribuirea exemplarelor de opere 
şi fonograme.

Holograma este, înainte de toate, o garanţie 
pentru consumatori că vor cumpăra un produs li-
cenţiat, ea confirmând legalitatea comercializării 
exemplarelor de opere şi fonograme pe care este 
aplicată. în acelaşi timp, pentru instituţiile de con-
trol prezenţa marcajului de control este un indica-

18 Legea nr. 1459-XV din 14.11.2002 cu privire la difuzarea 
exemplarelor de opere şi fonograme, Monitorul Oficial 11-
13/42 din 31.01.2003
19 Legislaţia României prevede aplicarea marcajelor de 
control pe fiecare exemplar de operă sau fonogramă în baza 
Deciziei nr. 6 din 30.10.2000 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind condiţiile de eliberare şi de aplicare 
a marcajului distinctiv, precum şi modelul acestuia. Acelaşi 
sistem a fost implementat şi în Ucraina, însă conform opini-
ei unor specialişti nu a avut randamentul necesar să neutra-
lizeze eficient fenomenul pirateriei.
20 Marcajul de control are forma unei etichete de model 
unic sub formă de imagine tridimensională, cu un nivel 
special de protecţie pe partea exterioară, realizată pe un 
suport autoadeziv şi autodistructiv, având înscris pe ea un 
cod alfanumeric ce reprezintă seria şi numărul înregistrării 
exemplarului de operă sau de fonogramă. 
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tor care deosebeşte un produs valorificat legal de 
unul contrafăcut.

După un deceniu de la implementarea Legii nr. 
1459/2002 putem afirma cu toată certitudinea că 
marcajele de control au constituit o măsură eficien-
tă de combatere a pirateriei care, concomitent cu 
modificările la Codul contravenţional şi Codul pe-
nal, au influenţat pozitiv sistemul dreptului de autor 
şi au condus la reducerea substanţială a indicelui 
pirateriei, în special a pirateriei audio şi video. Ast-
fel, începând cu anul 2004, Alianţa Internaţională a 
Proprietăţii Intelectuale a exclus Republica Moldo-
va din „Special 301 report”, document care constată 
indicatorii pirateriei din toată lumea, incluzând lista 
statelor afectate de fenomenul pirateriei, completa-
tă la începutul fiecărui an.

însă, după cum am menţionat mai sus, introdu-
cerea marcajelor de control a fost determinată de 
pirateria pe suporturi materiale (casete audio şi vi-
deo, compact-discuri etc.), modalitate puţin utiliza-
tă în prezent, în legătura cu apariţia calculatoarelor 
şi dezvoltarea Internetului. 

Putem, deci, concluziona că marcajele de control 
au intervenit în perioada în care pirateria pe suporturi 
materiale era cea mai importantă formă de valorificare 
ilegală a operelor şi fonogramelor, iar odată cu dezvol-
tarea noilor tehnologii informaţionale rolul acestora 
este tot mai nesemnificativ. Identificarea unui instru-
ment similar pentru combaterea pirateriei online ar 
constitui un succes substanţial într-o lume digitalizată.  

în condiţiile implementării marcajelor de con-
trol, a fost imperios necesar de a stabili şi unele 
pedepse pentru cazurile de valorificare ilegală a 

exemplarelor de opere sau fonograme. Codul cu pri-
vire la Contravenţiile Administrative din 1985 stabi-
lea penalităţi pentru încălcarea dreptului de autor, 
însă în noile condiţii economice acestea deveneau 
derizorii şi neînsemnate21. Astfel, în 2003 s-a pro-
pus modificarea art. 512 al Codului, care prevedea 
aplicarea pentru persoanele fizice a unei amenzi în 
mărime de la 100 până la 200 de unităţi convenţio-
nale, iar pentru persoanele cu funcţii de răspundere 
– de la 200 până la 500 de unităţi convenţionale, cu 
confiscarea obiectului care a constituit instrumen-
tul comiterii sau obiectivul nemijlocit al contraven-
ţiei administrative. încălcarea dreptului de autor şi 
a drepturilor conexe ce nu cauzează prejudicii mari 
sau deosebit de mari a fost păstrată şi în varianta 
nouă a Codului Contravenţional al Republicii Moldo-
va. 

Aşa cum menţionam anterior, aplicarea răspun-
derii contravenţionale reprezintă şi astăzi unul din-
tre mijloacele cele mai eficiente pentru combaterea 
contrafacerii şi pirateriei. 

S-a constatat, însă, că aplicarea pedepsei contra-

venţionale era uneori insuficientă pentru a corecta 
şi preveni încălcarea dreptului de autor. în unele ca-
zuri, prejudiciul cauzat titularilor de drepturi se în-
cadra în noţiunea de „proporţii deosebit de mari” şi 
atunci calificarea faptei potrivit Codului contraven-
ţional nu era echitabilă şi nu descuraja repetarea 
21 Potrivit prevederilor iniţiale ale art. 512 al Codul cu pri-
vire la Contravenţiile Administrative din 1985, cu modifică-
rile ulterioare, contravenientul era pedepsit cu amendă de 
până la 30 de salarii minime (Legea nr. 51-XIII privind modi-
ficarea şi completarea unor acte legislative din 14.04.1994, 
Monitorul Oficial 6-7 din 1994)

0
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Fig. 1. Numărul marcajelor de control eliberate titularilor de drepturi 
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acesteia. în acelaşi timp, unele persoane ce urmau 
să fie pedepsite contravenţional reuşeau să se es-
chiveze prin utilizarea unor diverse mijloace.

Situaţia dată a impus legiuitorul să adopte mo-
dificări la sistemul de protecţie a dreptului de autor, 
fiind astfel reglementată şi răspunderea penală pen-
tru aceleaşi încălcări în condiţiile cauzării de preju-
dicii mari şi deosebit de mari titularilor de drepturi.

De asemenea, semnarea Acordului TRIPS a im-
pulsionat apariţia normei penale, document care 
recomandă ţărilor să vegheze ca, în cazul pirateriei 
în domeniul dreptului de autor şi drepturilor cone-
xe la scară comercială, persoana care comite acest 
lucru să fie supusă unei proceduri penale şi pedep-
sită cu închisoarea sau cu amenzi suficient de mari 
pentru a descuraja repetarea acestor fapte.

Aşadar, s-a propus modificarea Codului penal, prin 
includerea art. 185/1 „încălcarea dreptului de autor 
şi a drepturilor conexe”, care să prevadă răspunde-
rea penală pentru cazurile însuşirii dreptului la pa-
ternitate sau altă violare a drepturilor de autor şi a 
drepturilor conexe, dacă valoarea drepturilor violate 
sau valoarea exemplarului licenţiat este de propor-
ţii mari. Această normă urmează să fie încadrată în 
mod necesar în capitolul „Infracţiuni contra proprie-
tăţii”, confirmând o dată în plus faptul că drepturile 
de autor, ca, de altfel, şi celelalte drepturi de propri-
etate intelectuală, sunt considerate drepturi private.

Un element nou în abordarea problemei în cau-
ză îl constituie pedeapsa aplicată: pentru persoana 
fizică – amendă în mărime de la 800 până la 5000 de 
unităţi convenţionale sau muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 180 până la 240 de ore, sau 
închisoare de la 3 până la 5 ani; pentru persoana ju-
ridică – amendă în mărime de la 2000 până la 10000 
de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de 
a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 
până la 5 ani. 

Cadrul normativ privind dreptul de autor în Re-
publica Moldova nu se rezumă doar la actele men-
ţionate anterior; acestea se completează cu norme 
ce se regăsesc în unele legi speciale22.

22 Legea privind activitatea editorială, Legea privind acti-
vitatea arhitecturală, Legea cu privire la publicitate, Legea 
presei, Legea cu privire la cinematografie, Legea cu privire 
la biblioteci, Codul vamal, Codul audiovizualului etc.

Dezvoltarea relaţiilor sociale, apariţia noilor forme 
de comunicaţie, valorificarea sateliţilor, extinderea In-
ternetului şi a sistemului digital reprezintă nişte paşi 
uriaşi în dezvoltarea omenirii, însă pentru protecţia 
dreptului de autor toţi aceşti factori presupun o abor-
dare complexă. Caracterul pozitiv se evidenţiază prin 
faptul că, datorită acestor salturi, obiectele dreptului 
de autor devin cunoscute societăţii mondiale într-un 
timp scurt şi pot căpăta o notorietate rapidă în toată 
lumea. în acelaşi timp, situaţia dată generează şi un 
factor de risc, pentru că favorizează încălcarea drep-
turilor autorilor şi conduce la dezvoltarea pirateriei. 
Iată de ce sistemul de protecţie al dreptului de autor 
a fost considerat dintotdeauna un sistem pur şi sim-
plu acceptabil, dar nicidecum unul perfect.

Astăzi, Republica Moldova are nevoie de regle-
mentări legale care să menţină un echilibru între 
interesele tuturor actorilor antrenaţi în activitatea 
din domeniul dreptului de autor, respectându-se 
interesele statului, societăţii, titularilor de drepturi 
şi consumatorilor de opere ce constituie obiectul  
drepturilor de autor.

REZUMAT

Autorul lucrării realizează o incursiune în istoria 
dreptului de autor a Republicii Moldova în contex-
tul necesităţilor actuale, când ţara are nevoie de 
reglementări legale care să menţină un echilibru 
între interesele tuturor celor antrenaţi în activitatea 
din domeniul dreptului de autor, respectându-se 
interesele statului, societăţii, titularilor de drepturi 
şi consumatorilor de opere ce constituie obiectul 
drepturilor de autor.

ABSTRACT

The author of the paper makes a foray into the 
history of copyright of the Republic of Moldova in 
the context of current needs, when the country 
needs legal regulations to maintain a balance be-
tween the interests of all those involved in activities 
related to copyright, respecting the interests of the 
state, society, right holders and consumers of works 
that are the object of copyright.
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Apărarea dreptului de autor  
şi a drepturilor conexe (2)

|dR. în dRept, lectoR univeRsitaR lilian platon, 
univeRsitatea de stat din Moldova 

apăRaRea dReptului de autoR şi a dReptuRiloR conexe 
se exeRcită pRintR-o seRie de Mijloace de dRept ad-

MinistRativ, civil şi penal. apaRiţia în Republica Moldova 
a unei leGi, în concoRdanţă cu leGislaţia inteRnaţională 
în MateRie, a peRMis intRaRea în leGalitate şi a acestui do-
Meniu în caRe, datoRită schiMbăRiloR apăRute în tehnică şi 
tehnoloGie, devenise o necesitate. de aseMenea, ReGleMen-
taRea dReptuRiloR conexe a constituit un alt pas în cRea-
Rea cadRului leGislativ necesaR apăRăRii acestoR dReptuRi. 

Menţionăm că, contrar regulilor de creaţie legisla-
tivă prevăzute de Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 pri-
vind actele legislative (în particular, art. 4 alin.(3), art. 5 
alin.(2), art. 19, art. 28 alin.(1)), noţiunile de „transmisii 
de date (Internet/Intranet)” şi de „Internet-provider” 
nu sunt definite nici în Legea nr. 139/2010, nici în 
oricare alt act normativ aplicabil, fapt care împiedică 
înţelegerea şi aplicarea corectă a normei în discuţie. 

Conform literaturii de specialitate, prestator al 
serviciilor de transmisii de date (Internet) este per-
soana care, utilizând echipamente tehnologice de 
transmisii de date, asigură consumatorilor accesul 
la Internet. La rândul său, prestatorul de servicii de 
transmisii de date Intranet furnizează o reţea parti-
culară cu aceleaşi principii de funcţionare ca şi In-
ternetul, dar cu acces restrâns, de exemplu, Intrane-
tul sau Intraneturile unei companii private, la care 
au acces doar angajaţii companiei. 

în conformitate cu prevederile Legii comunicaţii-
lor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, prin „acces”, 
în sensul legii respective, se înţelege punerea la dis-
poziţia unui terţ autorizat, conform legii şi în anumite 
condiţii, a spaţiilor, echipamentelor sau serviciilor, în 
mod exclusiv sau neexclusiv, în scopul furnizării ser-
viciilor de comunicaţii electronice. Prestatorii oferă 
servicii de comunicaţii electronice care sunt definite 
(art. 4 din Legea nr. 241) ca fiind un serviciu furnizat, 
de regulă, contra plată, care constă în întregime sau 
în principal în transportul semnalelor prin reţelele de 
comunicaţii electronice, inclusiv serviciile de teleco-
municaţii şi serviciile de transmisie prin reţelele utili-
zate pentru difuzarea de programe audiovizuale, dar 
fără a include serviciile prin care se furnizează conţi-
nutul informaţiei transmise prin intermediul reţelelor, 
serviciile de comunicaţii electronice sau cele prin care 
se exercită controlul editorial asupra conţinutului. 

Definirea acestor noţiuni are o deosebită impor-
tanţă, întrucât în cazul întrunirii de către prestatori 
a condiţiilor stabilite la art. 66 alin.(1) lit.a)-d) din 
Legea nr. 139/2010, aceştia devin complici şi, re-
spectiv, în dependenţă de mărimea prejudiciului, 
urmează să fie atraşi la răspundere civilă delictuală, 
administrativă sau penală. 

întru verificarea aplicabilităţii condiţiilor stabilite 
la art. 66 lit.a)-d) alin.(1) din Legea nr. 139/2010 în 
raport cu prestatorii în cauză, trebuie să ţinem cont 
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că aceştia doar facilitează accesul la reţelele Internet 
sau Intranet, fără a avea posibilitatea fizică de a con-
trola, restricţiona, bloca traficul şi/sau de a interveni 
cu modificări în conţinutul informaţiei (content). 

Astfel, în cazul prevăzut la art. 66 alin.(1) lit.a), pre-
statorul se consideră complice în următoarea ipoteză: 
„dacă, având posibilitate tehnică să blocheze, să re-
stricţioneze accesul şi/sau să şteargă în timp oportun 
obiectele ce sunt publicate şi/sau utilizate cu încălca-
rea dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe şi, 
fiind înştiinţaţi de titularul de drepturi respective sau 
de reprezentanţii săi (cu indicarea obiectului concret) 
despre încălcarea în cauză, nu au executat cerinţele 
titularului dreptului de autor şi/sau al drepturilor co-
nexe privind blocarea, restricţionarea accesului şi/
sau ştergerea obiectelor indicate”.  în acest sens, este 
necesar să menţionăm că prestatorii, chiar fiind even-
tual informaţi despre postarea unui anumit obiect 
ce încalcă drepturile de autor şi cele conexe, sunt în 
imposibilitate obiectivă de a bloca sau restricţiona în 
vreun mod accesul utilizatorilor la obiectul în cauză. 
Prin urmare, aceştia nu pot fi pasibili de atragere la 
răspundere, întrucât prestatorilor li se incumbă prin 
lege o obligaţie imposibil de a fi onorată. 

în cel de al doilea caz, prevăzut la art. 66 alin.(1) 
lit.b), statutul de complice este atribuit dacă, fiind 
informat despre activitatea ilegală din domeniul 
dreptului de autor şi/sau al drepturilor conexe, pre-
statorul favorizează, finanţează şi contribuie la ac-
ţiunile ilegale ale altei persoane. Prin oferirea echi-
pamentului tehnic necesar pentru libera folosinţă a 
terţilor, s-ar putea considera că prestatorii, din start, 
favorizează comiterea unor asemenea acte ilicite. 
Incriminându-se serviciile prestate de aceştia, se 
creează premise suficiente pentru atragerea lor la 
răspundere. Este de menţionat faptul că respecti-
vele servicii nu pot fi excluse din spectrul serviciilor 
prestate pe piaţa din Republica Moldova, deoarece 
acestea satisfac necesităţile sociale de moment.

în virtutea art. 66 alin.(1) lit.c), este considerat 
complice prestatorul care publică informaţie ero-
nată, modifică sau şterge informaţia privind titula-
rul dreptului de autor şi/sau al drepturilor conexe, 
inclusiv distribuie exemplare de opere şi/sau de 
obiecte ale drepturilor conexe de pe care această 
informaţie a fost modificată sau ştearsă, iar conform 
art. 66 alin.(1) lit.d) – cel care pune intenţionat la dis-
poziţia terţelor persoane orice informaţie (linkuri, 

adrese web) care creează posibilitatea de a avea ac-
ces ilegal la obiectele dreptului de autor şi/sau ale 
drepturilor conexe. Subliniem faptul că publicarea, 
modificarea, ştergerea sau distribuirea oricăror in-
formaţii, fie şi „eronate” (linkurile, adresele web), ţin 
de Internet content, deci, nu intră în sfera de acti-
vitate a prestatorilor şi, prin urmare, aceştia nu pot 
întruni nici această condiţie.

Astfel, prestatorii de servicii de transmisii de date 
(Internet/Intranet), inclusiv Internet-providerii, în 
mod obiectiv nu pot acţiona în conformitate cu nici 
una dintre normele prevăzute la lit-a)-d) din alin.(1) 
al art. 66 din Legea nr. 139/2010.  Includerea acestor 
persoane în lista subiecţilor cărora li se aplică pre-
vederile sus-menţionate contravine următoarelor 
norme constituţionale:

1) art. 1 alin.(3) din Constituţie, care statuează 
că Republica Moldova este un stat de drept. Prin-
tre caracteristicile unui stat de drept sunt enume-
rate supremaţia legii, pe de o parte, şi executarea şi 
respectarea fermă a acesteia de către toţi subiecţii 
de drept ai statului, pe de altă parte. Supremaţia 
legii înglobează în sine aspecte ce ţin de eficacita-
tea legii, care reprezintă conformitatea normelor cu 
comportamentul destinatarilor acestora sau al au-
torităţilor împuternicite cu aplicarea lor. în lumina 
acestor explicaţii, urmează să subliniem că pentru 
ca o lege să fie respectată şi executată de către des-
tinatari, aceasta nu trebuie să conţină prevederi im-
posibil de realizat şi, cu atât mai mult, să prezume 
vinovăţia pentru nerespectarea acestora; 

2) art. 21 al Constituţiei „Prezumţia nevinovăţiei”: 
„Orice persoană acuzată de un delict este prezuma-
tă nevinovată până când vinovăţia sa va fi dovedită 
în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în 
cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare 
apărării sale.”  Din norma citată rezultă fără echivoc 
că complicitatea la un delict urmează să fie stabilită 
în cadrul unui proces judiciar echitabil, cu constata-
rea vinovăţiei persoanei acuzate de comitere şi, în ni-
ciun caz, complicitatea nu poate fi stabilită ab initio. 

în cazul art. 66 alin.(1) din Legea nr. 139/2010 se 
observă o vădită încălcare a respectivului principiu, 
întrucât prestatorii sunt din start consideraţi ca fiind 
complici la delicte comise independent de voinţa 
lor, care nu pot fi controlate sau supravegheate de 
aceştia într-un anume mod. în consecinţa respecti-
vei incriminări, prestatorii sunt în permanenţă su-
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puşi riscului de a fi atraşi la răspundere civilă delic-
tuală, contravenţională sau chiar penală.

Prezumarea complicităţii generează efecte pro-
cesuale malefice. în acest caz, de fiecare dată când 
va fi înaintată o acuzare în acest sens, prestatorii 
vor fi obligaţi să demonstreze prin probe pertinen-
te în instanţa de judecată nevinovăţia lor, fapt care 
contravine normelor general instituite, inclusiv prin 
convenţii internaţionale care, prin art. 4 şi 8 din Con-
stituţie, sunt parte a legislaţiei Republicii Moldova.

Astfel, Declaraţia universală a drepturilor omului 
din 10.12.1948, la art. 11, şi Convenţia europeană pri-
vind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fun-
damentale din 04.11.1950, la art. 6 par. 2, stabilesc că: 
„Orice persoană acuzată de un delict (infracţiune) este 
prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal 
stabilită în cursul unui proces public, în cadrul căruia 
i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale.” 

în ceea ce priveşte regimul juridic internaţional 
al dreptului de autor, prima convenţie referitoare la 
acest domeniu a fost Convenţia de la Berna cu privire 
la protecţia operelor literare şi artistice. Fiind stimula-
tă de elaborarea Convenţiei de la Paris pentru protec-
ţia proprietăţii industriale, Asociaţia literară şi artistică 
internaţională (ALAI) adoptă la Congresul de la Ber-
na, care s-a ţinut în perioada 10-13 septembrie 1883, 
un proiect de „convenţie pentru constituirea Uniunii 
generale pentru protecţia drepturilor autorilor asu-
pra operelor lor literare şi artistice”. Consiliul federal 
elveţian a trimis acest proiect „tuturor ţărilor civiliza-
te”, informându-le de ţinerea în anul următor a unei 
conferinţe diplomatice în vederea  discutării acestui 
proiect. în definitiv, au fost necesare trei conferinţe 
internaţionale înainte de adoptarea textului definitiv. 
Convenţia de la Berna din 12 septembrie 1886, con-
stituind rezultatul muncii a 17 „savanţi” ce reprezen-
tau 12 ţări, era considerată la vremea respectivă drept 
„modelul cel mai desăvârşit al textelor legislative”. 

Ulterior, Convenţia de la Berna a făcut obiectul 
unui prim amendament la Paris, la 4 mai 1896, apoi 
al unei prime revizuiri la Berlin, în 1908, al unui nou 
amendament în 20 martie 1914, al unei noi revizuiri 
– actul de la Roma din 2 iunie 1928, şi, în fine, al încă 
unei revizuiri – actul de la Bruxelles din 26 iunie 1948. 
Aceste revizuiri şi amendamente aveau menirea de 
a ridica nivelul de protecţie prin reguli convenţiona-
le. Ultimele două revizuiri ale Convenţiei de la Berna 
(cea de la Stockholm (1967) şi cea de la Paris (1971)), 

dimpotrivă, au scăzut protecţia acordată prin regulile 
convenţionale, adoptând dispoziţii derogatorii drep-
tului de autor în favoarea ţărilor în curs de dezvoltare. 

în prezent, Uniunea de la Berna include 105 state, 
printre care şi SUA, ţară care a aderat la această struc-
tură abia în 1989, după o lungă perioadă de izolare. 

Convenţia de la Berna instituie drept principiu 
„asimilarea unionistă naţionalului”, adică dispune ca 
protecţia acordată operelor originare dintr-un stat 
membru al Uniunii să fie aceeaşi ca şi cea acordată 
operelor de origine locală de către legea statului în 
care protecţia este reclamată. Convenţia de la Berna 
se bazează pe două principii, şi anume: 

a) principiul tratamentului naţional sau al asimi-
lării străinilor resortisanţi ai uniunii naţionalilor; 

b) principiul tratamentului unionist sau al mi-
nimului de protecţie pe care statele membre sunt 
obligate să-l asigure în acest domeniu. 

Primul principiu prevede că în fiecare dintre ţările 
membre ale Uniunii operele resortisanţilor acestora 
sunt supuse regimului stabilit pentru operele naţiona-
lilor. Ne aflăm în prezenţa unui conflict de lege, care 
se rezolvă în mod uniform pe întreg teritoriul Uniunii 
în favoarea legii statului în care se revendică protecţia. 

Al doilea principiu reprezintă un pas înainte pe 
linia uniformizării soluţiilor. în temeiul acestui prin-
cipiu, operele resortisanţilor Uniunii beneficiază în 
toate ţările membre de un minim de protecţie. Pro-
blema de a stabili dreptul unui autor la beneficiul 
tratamentului naţional este rezolvată în Convenţia 
de la Berna în funcţie de 2 criterii, şi anume: criteriul 
naţionalităţii autorului - autorii resortisanţi ai unei 
ţări membre a Uniunii, precum şi cei care îşi au re-
şedinţa obişnuită într-o ţară a Uniunii, beneficiază 
pentru operele lor publicate sau nepublicate în toa-
te celelalte ţări ale Uniunii, altele decât ţara de ori-
gine, de dreptul recunoscut în fiecare ţară în parte 
naţionalilor şi de criteriul locului publicării operei. 

Potrivit dispoziţiilor art. 3 şi 4 din Convenţie, aşa 
cum au fost stabilite după ultima revizuire de la Pa-
ris din 1971, autorii care nu sunt resortisanţi ai unei 
ţări membre a Uniunii şi nici nu-şi au reşedinţa obiş-
nuită într-o asemenea ţară beneficiază de aceeaşi 
protecţie pentru operele publicate pentru prima 
dată într-o ţară a Uniunii sau simultan într-o aseme-
nea ţară şi o ţară străină Uniunii. 

Respectând condiţiile reglementărilor internaţi-
onale, Legea României nr. 8/1996 privind dreptul de 
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autor şi drepturile conexe prevede în art. 147 urmă-
toarele: „străinii, titulari ai drepturilor de autor sau 
ai drepturilor conexe, beneficiază de protecţia pre-
văzută prin convenţii, tratate şi acorduri internaţio-
nale la care România este parte, iar în lipsa acestora 
beneficiază de un tratament egal cu cel al cetăţeni-
lor români, cu condiţia ca aceştia să beneficieze la 
rândul lor de tratament naţional în statul respectiv.” 
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în prezent, pe plan mondial există două sisteme 
juridice principale şi anume: European şi Copyright. 
între aceste două sisteme există următoarea deose-
bire: primul sistem acordă prioritate intereselor au-
torului, iar cel de-al doilea – intereselor industriei. 
Astfel, dreptul de Copyright are în centrul atenţiei 
exclusiv exemplarele de opere şi fonograme şi, im-
plicit, un caracter dominant economic.
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REZUMAT

Apărarea dreptului de autor şi a drepturilor co-
nexe se face printr-o serie de mijloace de drept 
administrativ, civil şi penal. Apariţia în Republica 
Moldova a unei legi, în concordanţă cu legislaţia 
internaţională în materie, a permis intrarea în lega-
litate şi a acestui domeniu în care, datorită schim-
bărilor apărute în tehnică şi tehnologie, devenise o 
necesitate. De asemenea, reglementarea drepturi-
lor conexe a constituit un alt pas în crearea cadrului 
legislativ necesar apărării acestor drepturi. Spre de-
osebire de alte obiecte ale dreptului de proprietate 
intelectuală (invenţiile, mărcile, desenele şi mode-
lele industriale), originalul operelor creaţiei literare, 
artistice şi ştiinţifice sau de orice altă natură asemă-
nătoare este protejat de lege în mod necondiţionat. 

ABSTRACT

Protection of copyright and related rights is car-
ried out through a series of means of administra-
tive, civil and criminal law. The appearance of a law, 
in accordance with the international law in the field, 
allowed the entrance into legality and this area 
where due to changes in engineering and tech-
nology, requested it necessarily. Also, regulation 
of related rights was another step in creating the 
necessary legal framework of protection of those 
rights. Unlike other objects of intellectual property 
(inventions, trademarks, industrial designs), works 
of literary, artistic and scientific creation or other 
similar nature, the original is protected by law un-
conditionally.
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|д-р права дориан КироШКа, 
доцент, Государственный университет Молдовы 

Основные юридические  
принципы защиты конвенционного 

авторского права 

важнейШиМ Международно-правовыМ доКуМен-
тоМ, являющиМся ориентироМ для больШин-

ства заКонодательств в области авторсКоГо права, это 
бернсКая Конвенция ”об охране литературных и худо-
жественных про`изведений” (далее – бернсКая Конвен-
ция), подписанная в 1886 Г. хотя на МоМент подписа-
ния Конвенция представляла собой узКое соГлаШение о 
взаиМноМ признании авторсКих прав среди неКоторых 
европейсКих стран, на сеГодняШний день К ней присо-
единились уже 165 стран. таКиМ образоМ, КаК отМеча-
ется в ст. 1 бернсКой Конвенции, страны, Которые при-
соединились К Конвенции, образуют союз для охраны 
прав авторов на их литературные и художественные про-
изведения.

С момента подписания, Бернская конвенция 
прошла несколько стадий в своём развитии, а 
именно пять пересмотров (в 1908, 1928, 1948, 
1967, 1971 гг.) и три дополнения (в 1896, 1914 и 
1979 гг.). В результате этих пересмотров Берн-
ская конвенция приобрела характер полноцен-
ного международного документа, в основе ко-
торого заложены основные принципы строения 
авторского права как юридический механизм за-
щиты прав на продукт интеллектуальной дея-
тельности человека в области литературы, нау-
ки и искусства. также, она позволила усовершен-
ствовать правовую систему, определяющую от-

ношения в области авторских прав между госу-
дарствами участниками Бернского Союза.

Правовой режим Бернской конвенции стро-
ится на несколько фундаментальных принципах, 
среди которых следует отметить принцип наци-
онального режима, закреплённый в ст. 5(1). Он 
предусматривает, что страна участник договора 
не имеет право предоставлять гражданам или 
подданным другой страны защиту в меньшем 
объеме, чем гражданам или подданным своей 
страны. 

Второй принцип предусматривает автомати-
ческую защиту произведений, без соблюдения 
каких либо формальностей по регистрации или 
депонированию. 

И третий, это принцип независимости защи-
ты, который предусматривает что осуществле-
ние и реализация прав, предоставляемых зако-
нодательством данной страны, не зависит от су-
ществования какой-либо охраны в стране про-
исхождения произведения. 

Как отмечается в литературе, Бернская кон-
венция с самого начала включает ”две большие 
категории норм: прежде всего сущностные или 
основополагающие нормы, которые регламен-
тируют вопросы материального права, затем ад-
министративные и заключительные положения, 
где рассматриваются вопросы административ-



Intellectus 2/2012 | 19 

d
r

e
p
t

 d
e

 a
u

t
o

r
 ş

i 
d

r
e

p
t

u
r

i 
c

o
n

e
x

e
/  

c
o

p
y

r
ig

h
t

 a
n

d
 r

e
l
a

t
e

d
 r

ig
h

t
s

ного, либо структурного характера. Принято де-
лить материальные нормы на две группы: дого-
ворные и отсылочные”.1 таким образом, договор-
ные нормы предусматривают установление со-
вокупности норм минимальной охраны, приме-
няемых  единообразно. Поэтому, если в нацио-
нальном законодательстве той или иной стра-
ны Союза, предусмотренный Конвенцией мини-
мальный уровень защиты не обеспечивается, он 
восполняется посредством добавления общей 
регламентации.2 Отсылочные нормы содержат 
не решение вопроса, а отсылку к определенной 
норме внутреннего законодательства, которая 
должна применяться для регулирования кон-
фликта. 3       

В статье 2.1. Бернской конвенции указывает-
ся, что термин «литературные и художественные 
произведения» охватывает все произведения в 
области литературы, науки и искусства, каким бы 
способом, и в какой форме они бы были выраже-
ны, в том числе: книги, брошюры и другие пись-
менные произведения; лекции, обращения, про-
поведи и другие подобного рода произведения; 
драматические и музыкально-драматические 
произведения; хореографические произведения 
и пантомимы; музыкальные сочинения с текстом 
или без текста; кинематографические произве-
дения, к которым приравниваются произведе-
ния, выраженные способом, аналогичным кине-
матографии; рисунки, произведения живописи, 
архитектуры, скульптуры, графики и литографии; 
фотографические произведения, к которым при-
равниваются произведения, выраженные спо-
собом, аналогичным фотографии; произведения 
прикладного искусства; иллюстрации, географи-
ческие карты, планы, эскизы и пластические про-
изведения, относящиеся к географии, топогра-
фии, архитектуре или наукам.

Перечень произведений не является исчер-
пывающем, имея в виду, что он начинается сло-

1 MASOUYE, C. Guide le Convention de Berne. Geneve: 
OMPI,1978; Делия липцик авторское право и смежные 
права, Издательство ЮнеСКО, ст. 530 
2 лИПцИК, Делия. авторское право и смежные права, 
Издательство ЮнеСКО, ст. 530 
3 MASOUYE, C. Guide le Convention de Berne. Geneve: 
OMPI, 1978; Делия липцик, авторское право и смежные 
права, Издательство ЮнеСКО, ст. 530

вами «как-то», таким образом, под охраной по-
падут и другие произведения, которые соответ-
ствуют признакам охраноспособности, преду-
смотренные Бернской конвенцией. 

Помимо оригинальных произведений, пере-
чень которых указывается в статье 2.1., Берн-
ская конвенция без ущерба правам оригиналь-
ным произведениям предоставляет охрану про-
изводным произведениям, а именно  переводы, 
адаптации, музыкальные аранжировки и другие 
переделки литературного или художественно-
го произведения. также предоставляется охра-
на, в качестве оригинального произведения но 
без ущерба правам авторов каждого из произве-
дений, сборникам литературных и художествен-
ных произведений, такие как, например, энци-
клопедии и антологии, представляющие собой 
по подбору и расположению материалов резуль-
тат интеллектуального творчества. 

Защита некоторых категорий произведений яв-
ляется опциональной. Страна член Союза имеет 
право самостоятельно определять степень охра-
ны которая будет предоставляться официальным 
текстам законодательного, административного и 
судебного характера и официальным переводам 
таких текстов (ст. 2.4.),  произведениям прикладно-
го искусства, промышленным рисункам и образ-
цам (ст. 2.7.), лекциям, обращениям и другим про-
изнесенным публично произведениям того же 
рода (ст. 2 bis (2)). Одна из наиболее важных поло-
жений Бернской конвенции касается произведе-
ний фольклора. Хотя Бернская конвенция не ис-
пользует термин «фольклор» в своём тексте, она 
указывает что «для неопубликованных произве-
дений, автор которых неизвестен, но в отношении 
которых есть все основания предполагать, что он 
является гражданином страны Союза, за законо-
дательством этой страны сохраняется право на-
значить компетентный орган, представляющим 
автора и правомочным защищать его права и 
обеспечивать их осуществление в странах Сою-
за» (ст. 15.4.). 

Важно отметить, что, с учетом существования 
правовых систем, применяемые ко всем или к 
каким-то отдельным произведениям, охрана об-
условливается закреплением произведения в 
той или иной форме4. таким образом, законода-
4 лИПцИК, Делия. авторское право и смежные права, 
Издательство ЮнеСКО, ст. 585
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тельством стран Союза сохраняется право пред-
писать, что литературные и художественные 
произведения или какие-либо определенные их 
категории не подлежат охране, если они не за-
креплены в той или иной материальной форме 
(ст. 2.2.).

Установленные критерии для предоставле-
ния охраны произведениям в соответствие с 
Бернской конвенцией можно распределить на 
две категории: основные критерии и вспомога-
тельные критерии. 

Основные критерии предусмотрены в статье 
3.1. и 3.2. Бернской конвенции и заключаются в 
том, что охрана применяется к авторам, которые 
являются гражданами одной из стран Союза, в 
отношении их произведений, как выпущенных 
в свет, так и не выпущенных в свет (личностный 
критерий). также, охраняются права авторов, ко-
торые не являются гражданами одной из стран 
Союза, в отношении их произведений, выпущен-
ных в свет впервые в одной из этих стран или од-
новременно в стране, не входящей в Союз, и в 
стране Союза (вещный критерий).

Следует отметить, что Бернская конвенция 
даёт определение термина «выпущенные в свет 
произведения», таким образом, под этим терми-
ном следует понимать произведения, выпущен-
ные с согласия их авторов, каков бы ни был спо-
соб изготовления экземпляров, при условии, 
если эти экземпляры выпущены в обращение 
в количестве, способном удовлетворить разу-
мные потребности публики, принимая во внима-
ние характер произведения.

Вспомогательные критерии предусмотрены в 
статье 4 Бернской конвенции и относятся к ав-
торам кинематографических, архитектурных, 
графических и художественных произведений. 
таким образом, если даже не будут выполнены 
условия статьи 3 Бернской конвенции, охрана 
будет применяться к авторам кинематографиче-
ских произведений, изготовитель которых име-
ет свою штаб-квартиру или обычное местожи-
тельство в одной из стран Союза, а также к ав-
торам произведений архитектуры, сооружен-
ных в какой-либо стране Союза, или других худо-
жественных произведений, являющихся частью 
здания или другого сооружения, расположенно-
го в какой-либо стране Союза.

Статья 6 bis Бернской конвенции устанавлива-
ет личные неимущественные права авторов. Они 
были включены в Бернской конвенции при рим-
ском пересмотре, имевший место в 1928 г. таким 
образом, авторам предоставляется право требо-
вать признание своего авторства и противодей-
ствовать всякому извращению, искажению или 
иному изменению этого произведения, а также 
любому другому посягательству на произведе-
ние, способному нанести ущерб чести или репу-
тации автора. В Бернской конвенции ничего не 
сказано о других личных неимущественных пра-
вах, которые очень знакомы нынешнему законо-
дательству в области авторского права, а именно 
право на отзыв произведения или право на об-
народование произведения.

также следует отметить, что при каждом пе-
ресмотре конвенции, участниками переговоров 
были страны, которые в своих законодатель-
ствах не предусматривали какой либо срок для 
охраны личных неимущественных прав. Для та-
ких стран, Бернская конвенция установила в ста-
тье 6 bis (2), что личные неимущественные права, 
признанные за автором, сохраняют силу после 
его смерти, по крайней мере, до прекращения 
имущественных прав и осуществляются лицами 
или учреждениями, управомоченными на это за-
конодательством страны, в которой истребует-
ся охрана. Однако те страны, законодательство 
которых не содержит положений, обеспечиваю-
щих охрану после смерти автора всех прав, пе-
речисленных в предшествующем пункте, могут 
предусмотреть, что некоторые из этих прав не 
сохраняют силы после смерти автора. 

Имущественные права, предусмотренные 
Бернской конвенцией, предоставляет авторам 
возможность исключительного использования 
произведения с некоторыми ограничениями. 
таким образом, автору предоставлено право на 
перевод (ст. 8), на воспроизведение (ст. 9), на пу-
бличное представление и исполнения (ст. 11), на 
передачу в эфир (ст. 11 bis), на публичное чтение 
(ст. 11 ter), на переделки, аранжировки и другие 
изменения (ст. 12), право следования (ст. 14 ter).  

Помимо имущественных интересов авторов 
в использование произведений, Бернская кон-
венция предусматривает некоторые ограниче-
ния от исключительного права, которые огра-
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ничивает абсолютное право в экономическом 
использовании произведения. Основная цель 
таких исключений заключается в балансе ин-
тересов авторов и общества, которые долж-
ны иметь определённый доступ к результатам 
творческой деятельности. также это делается 
из соображений политики, в соответствии с ко-
торой государство должно обеспечить возмож-
ность доступа граждан к знаниям и информа-
ции, которые в большинстве случаев охраняют-
ся авторским правом.

Как указывает Н. Desbois, Бернская конвенция 
предусматривает некоторые ограничения при-
менительно к имущественным правам, которые 
действуют в силу jure conventionis, и другим, ко-
торые являются большинством и оставлены на 
усмотрении стран Бернского союза.5 Для того 
чтобы некоторые ограничения, предусмотрен-
ные в Бернской конвенции, и которые являются 
на усмотрение стран Союза касаемо их примене-
ния, были действительны на территории страны, 
необходимо чтобы эта страна ввела в своё зако-
нодательство данное ограничение.

Ограничения имущественного права авто-
ра, которые действуют в силу jure conventionis, 
обозначены в ст. 2.8. Бернской конвенции. Они 
включают сообщения о новостях дня, о раз-
личных событиях, имеющих характер простой 
пресс-информации, а также цитаты из произ-
ведений, предусмотренных в ст. 10.1. В соответ-
ствии с этим, допускаются цитаты из произве-
дения, правомерно сделанные доступными для 
всеобщего сведения, при условии соблюдения 
добрых обычаев и в объеме, оправданном по-
ставленной целью, включая цитирование статей 
из газет и журналов в форме обзоров печати. 

Ограничения, которые оставлены на усмотре-
нии стран Бернского союза, следует разграни-
чить по категориям, а именно: ограничения в ин-
тересах информирования, ограничения вызван-
ные использованием в учебных целях, возмож-
ность ограничения прав воспроизведения, при-
нудительные лицензии.6 

5 Desbois, н., Francon, а., Kerever, а. Les conventions in-
ternationals du droit d’auteur et des droits voisins. Paris, 
Dalloz, 1976, ст. 185
6 липцик, Делия. авторское право и смежные права, 
Издательство ЮнеСКО, ст. 595-599

Ограничения в интересах информирования 
предусмотрены в некоторых статьях Бернской 
конвенции, содержание которых будут изложе-
ны ниже, а именно:

а) в соответствии со ст. 2.4. Конвенции, за за-
конодательством стран Союза сохраняется пра-
во определять охрану, которая будет предостав-
ляться официальным текстам законодательно-
го, административного и судебного характера и 
официальным переводам таких текстов;

б) за законодательством стран Союза сохра-
няется право полностью или частично изъять из 
охраны политические речи и речи, произнесен-
ные в ходе судебных процессов (ст. 2 bis п. 1);

в) в соответствии с Конвенцией, а именно со 
ст. 2 bis п. 2, за законодательством стран Союза 
сохраняется также право установить условия, 
на которых лекции, обращения и другие произ-
несенные публично произведения того же рода 
могут воспроизводиться в прессе, передавать-
ся в эфир, сообщаться для всеобщего сведения 
по проводам и составлять предмет публичных 
сообщений, предусмотренных в статье 11 bis (1) 
Бернской конвенции, когда такое использова-
ние оправдывается информационной целью;

г) в соответствии со ст. 10 bis п. 1, за законода-
тельством стран Союза сохраняется право раз-
решать воспроизведение в прессе, передачу в 
эфир или сообщение по сети для всеобщего све-
дения опубликованных в газетах или журналах 
статей по текущим экономическим, политиче-
ским и религиозным вопросам или переданных 
в эфир произведений такого же характера в слу-
чаях, когда право на такое воспроизведение, пе-
редачу в эфир или сообщение по сети не было 
специально оговорено. Однако источник всегда 
должен быть ясно указан; правовые последствия 
неисполнения этого обязательства определяют-
ся законодательством страны, в которой истре-
буется охрана;

д) за законодательством стран Союза сохра-
няется также право определять условия, на ко-
торых литературные и художественные произ-
ведения, показанные или оглашенные в ходе те-
кущих событий, могут быть в объеме, оправдан-
ном поставленной информационной целью, вос-
произведены или сделаны доступными для все-
общего сведения в обзорах текущих событий 
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средствами фотографии или кинематографии 
либо путем передачи в эфир или сообщения для 
всеобщего сведения по сети.

Ограничения, вызванные использованием в 
учебных целях предусмотрены в ст. 10 п. 2 Берн-
ской конвенции, которое указывает, что законо-
дательством стран Союза и специальными согла-
шениями, которые заключены или будут заклю-
чены между ними, может быть разрешено ис-
пользование литературных или художественных 
произведений в объеме, оправданном постав-
ленной целью, в качестве иллюстраций в изда-
ниях, радио- и телевизионных передачах и запи-
сях звука или изображения учебного характера, 
при условии, что такое использование осущест-
вляется при соблюдении добропорядочности по 
отношению к авторским текстам.

Возможность ограничения прав воспроизве-
дения предусмотрены в ст. 9 п. 2 Бернской кон-
венции, в котором отмечается, что за законода-
тельством стран Союза сохраняется право раз-
решать воспроизведение таких произведений в 
особых случаях при условии, что такое воспро-
изведение не наносит ущерба нормальной экс-
плуатации произведения и не ущемляет необо-
снованным образом законные интересы автора.

Принудительные лицензии предусмотрены в 
статьях 11 bis п. 2 и 13.1. Бернской конвенции.

В последствие изменений Бернской конвен-
ции, которые имели место в 1908 г. в Берли-
не, срок охраны который должны предоставить 
страны Союза составляет время жизни автора 
и пятьдесят лет после его смерти. Данный срок 
был предусмотрен исходя из соображений, что 
результатами творческого труда автора должны 
воспользоваться как минимум три поколения 
наследников. на данный момент, большинство 
законодательств европейского союза в области 
авторского право предусматривают более дол-
гий срок охраны, а именно 70 лет после смерти 
автора.

В отношении неимущественных прав, ст. 6 bis 
п. 2 Бернской конвенции устанавливает, что при-
знанные за автором права на основании пред-
шествующего пункта, сохраняют силу после его 
смерти, по крайней мере, до прекращения иму-
щественных прав и осуществляются лицами или 

учреждениями, управомоченными на это зако-
нодательством страны, в которой истребуется 
охрана.  

Помимо общего правила установления сро-
ка охраны, предусмотренные Конвенцией, в ст. 7 
указаны и специальные сроки, касаемо некото-
рых категорий произведений, а именно: 

а) для кинематографических произведений 
страны Союза вправе предусмотреть, что срок 
охраны истекает спустя пятьдесят лет после того, 
как произведение с согласия автора было сдела-
но доступным для всеобщего сведения, либо – 
если в течение пятидесяти лет со времени созда-
ния такого произведения это событие не насту-
пит – то срок охраны истекает спустя пятьдесят 
лет после создания произведения;

б) для произведений, выпущенных анонимно 
или под псевдонимом, срок охраны, предостав-
ляемой Конвенцией, истекает спустя пятьдесят 
лет после того, как произведение было право-
мерно сделано доступным для всеобщего све-
дения. Однако, если принятый автором псевдо-
ним не оставляет сомнений в его личности, сро-
ком охраны является время жизни автора и пять-
десят лет после его смерти. если автор произве-
дения, выпущенного анонимно или под псевдо-
нимом, раскроет свою личность в течение выше-
указанного срока, то применяется тот же срок 
охраны, т.е. время жизни автора и пятьдесят 
лет после его смерти. Страны Союза не обязаны 
охранять произведения, выпущенные аноним-
но или под псевдонимом, в отношении которых 
есть все основания предполагать, что со време-
ни смерти их автора прошло пятьдесят лет;

в) за законодательством стран Союза сохра-
няется право определять срок охраны фотогра-
фических произведений и произведений при-
кладного искусства, охраняемых в качестве ху-
дожественных произведений; однако этот срок 
не может быть короче двадцати пяти лет со вре-
мени создания такого произведения.

Срок охраны, предоставляемой после смер-
ти автора, и также сроки, перечисленные выше, 
начинаются со дня смерти автора или со дня на-
ступления события, указанного в этих пунктах, 
но всегда с 1 января года, следующего за годом 
смерти или годом трагического события.
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РефеРАТ

Бернская конвенция ”Об охране литератур-
ных и художественных произведений”, подписан-
ная в 1886, является важнейшим международно-
правовым документом, ориентиром для боль-
шинства законодательств в области авторско-
го права. на сегодняшний день к ней присоеди-
нились уже 165 стран. Страны, которые присое-
динились к Конвенции, образуют Союз для охра-
ны прав авторов на их литературные и художе-
ственные произведения.

В результате многих пересмотров и допол-
нений Бернская конвенция приобрела харак-
тер полноценного международного документа, 
в основе которого заложены основные прин-
ципы строения авторского права как юридиче-
ский механизм защиты прав на продукт интел-
лектуальной деятельности человека в области 
литературы, науки и искусства. также, она по-
зволила усовершенствовать правовую систему, 
определяющую отношения в области авторских 
прав между государствами участниками Берн-
ского Союза.

REZUMAT

Convenţia de la Berna cu privire la protecţia 
operelor literare şi artistice, adoptată în 1886, este 
cel mai important instrument juridic internaţional, 
un punct de referinţă pentru majoritatea legilor 
privind dreptul de autor. Până în prezent la Con-
venţie au aderat deja 165 de ţări, acestea constitu-

ind Uniunea pentru protecţia drepturilor de autor 
asupra operelor literare şi artistice.

După ce au fost efectuate un şir de revizuiri şi 
completări, Convenţia de la Berna a devenit un 
instrument internaţional important, care conţine 
principiile fundamentale ale protecţiei dreptului 
de autor asupra proprietăţii intelectuale în do-
meniul literaturii, ştiinţei şi artei. De asemenea, 
Convenţia a contribuit la perfecţionarea şi consoli-
darea sistemului juridic, care reglementează re la-
ţiile privind drepturile de autor între statele parti-
cipante la Uniunea de la Berna.

ABSTRACT

The Berne Convention for the Protection of Liter-
ary and Artistic Works, signed in 1886, is the most 
important international legal instrument, a refer-
ence point for the majority of the laws on copyright. 
To date, 165 countries have already acceded to it. 
Countries that have acceded to the Convention 
constitute a Union for the protection of the rights 
of authors in their literary and artistic works.

As a result of many revisions and additions the 
Berne Convention has become a full-fledged inter-
national instrument, based on the main principles 
of the structure of copyright as a legal mechanism 
to protect the rights in the intellectual product of 
human activity in the field of literature, science 
and art. Also, it allowed improving the legal sys-
tem, which defines the relationships of copyright 
among the States parties to the Berne Union.
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|leonid spătaRu, expeRt pRincipal,
secţia Mecanică, electRicitate, aGepi  

Strategia dezvoltării motoarelor  
cu combustie până în anul 2050 (2)

dezvoltaRea inovativă a MotoaReloR cu coMbustie 
aRe o iMpoRtanţă covâRşitoaRe pentRu econoMia 

Mondială, cunoscut fiind faptul că consuMul Mondial de 
eneRGie pRiMaRă de toate tipuRile a cRescut în secolul tRe-
cut de 10 oRi, RezeRvele de coMbustibili fosili sunt pe cale 
de a se epuiza, iaR activitatea econoMică necesită suRse 
supliMentaRe de eneRGie. 

Sistemul paralel hibrid de propulsie al noului BMW 
Seria 5 Plug in Hybrid 2013 este compus dintr-un mo-
tor cu combustie internă de 160 kw ce vine cu tehno-
logia BMW TwinPower Turbo şi un motor electric ce 
aduce un plus de 70 kw. Acest motor electric este ali-
mentat de un set de baterii amplasat în portbagaj şi, 
la fel ca orice hibrid plug-in, reîncărcarea bateriilor se 
poate face de la orice priza standard. Conform celor 
de la BMW, BMW Seria 5 Plug in Hybrid 2013 dispune 
de o autonomie de 75 km în mod pur electric la viteze 
de până la 60 km/h, sau 400 km atunci când este folo-
sit şi motorul cu combustie internă.

Este de o stringentă actualitate şi apropierea de 
obiectivul “zero decese” în transportul rutier până 
în 2050. Astfel, pentru a reduce la jumătate până 
în 2020  numărul deceselor în trafic, aşa cum a fost 
preconizat în cadrul strategiei globale, a fost elabo-
rat un proiect de anvergură, având drept scop salva-
rea în fiecare an a unui milion de vieţi omeneşti. în 
elaborarea şi dezvoltarea acestui proiect, denumit  
„maşina Google fără şofer”, cel mai important rol îl 

are cunoscutul inginer şi savant german Sebastian 
Thrun. Detaliile ce ţin de proiectul dat au fost oferite 
în discursul acestuia la conferinţa TED 2011, în ca-
drul căreia s-a anunţat că maşina autonomă Google 
a fost testată cu succes de către Universitatea Stand-
ford, teste ce au presupus parcurgerea a 140.000 
mile, atât pe drumuri din deşert, cat şi pe străzile 
aglomerate din oraşe şi pe autostrăzi. Pe lângă creş-
terea siguranţei participanţilor la trafic, această ma-
şină fără şofer are ca scop şi reducerea congestiilor 
rutiere. Maşina autonomă Google îşi adaptează sin-
gură stilul de şofat conform mediului în care rulează 
şi foloseşte o serie de senzori şi un software speci-
al pentru a realiza acest lucru în siguranţă, ceea ce 
constituie o tehnologie cu adevărat impresionantă. 
Google a dezvoltat, deci, o tehnologie pentru ca 
maşinile să poată circula fără intervenţia şoferului. 
şi fac acest lucru nu prin simulări sau într-un labo-
rator ascuns, ci o testează pe străzile din California. 

Cum funcţionează aceste maşini automate? Ele 
folosesc mai multe camere video, senzori radar şi 
raze laser pentru a localiza totul în jurul lor, alături 
de, bineînţeles, Google Maps. Totul a fost posibil da-
torită centrelor de date Google, ce pot procesa un 
volum enorm de informaţii, preluate de maşini care 
apoi sunt cartografiate. în dezvoltarea maşinilor, 
compania a beneficiat de ajutorul mai multor câşti-
gători ai competiţiei „Darpa Grand Challenge”, o cur-
să a automobilelor fără şofer organizată de guvernul 
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SUA începând cu 2004.  „Larry Page şi Sergey Brin” 
au creat Google pentru că au vrut să ajute la rezol-
varea problemelor mari folosind tehnologia. şi una 
dintre problemele mari la care continuă să lucre-
ze şi azi este siguranţa şi eficienţa autovehiculelor. 
„Obiectivul Google este de a preveni accidentele în 
trafic, câştigarea de timp liber şi reducerea emisiilor 
de carbon prin schimbarea fundamentală a modului 
de utilizare a maşinii”, scrie Google pe blogul oficial. 
Google apreciază că tehnologia utilizată pe aceste 
maşini ar putea înjumătăţi numărul deceselor sur-
venite în urma accidentelor auto. însă, conform ce-
lor mai optimiste estimări, va dura cel puţin opt ani 
până la primele implementări în producţia de serie.

O altă maşină fără şofer, elaborată de cercetătorii 
italieni, a reuşit să facă, pe parcursul a trei luni, o că-
lătorie de 13.000 de kilometri, din Italia până în China. 
Potrivit CNN, în timpul excursiei maşina a funcţionat 
cu ajutorul energiei electrice şi cu intervenţii minore 
din partea cercetătorilor care au realizat experimentul.  

După mai bine de 90 de zile petrecute pe şoselele 
din Europa de Est, Rusia, Kazahstan şi deşertul Gobi, 
vehiculul fără şofer a reuşit să ajungă la destinaţie –
Shangai, China, fără nici o problemă majoră. Dimpo-
trivă, automobilul a atras privirile tuturor oamenilor 
şi chiar a oprit în Moscova pentru a lua autostopişti.

„Suntem foarte fericiţi. Este o adevărată evoluţie 
în domeniul automobilelor-robot”, a spus Alberto 
Broggi, şeful echipei de cercetători. Autoturismul 
a fost construit de compania italiană Vislab, care a   
încorporat în vehicul 12 senzori, inclusiv camere 
video, dispozitive pentru depistarea dioxidului de 
carbon, GPS şi un scanner cu laser, care monitoriza 
drumul şi împrejurările. Pentru excursia realizată nu 
a fost folosită nici o hartă, iar maşina mergea patru 
ore pe zi cu o viteză de aproximativ 60 de kilometri 
pe oră, timp suficient ca bateria să se reîncarce.

Intervenţia cercetătorilor pe parcursul călători-
ei a fost limitată, pentru a nu influenţa rezultatele 
proiectului. „A trebuit să intervenim manual doar în 
câteva ocazii, cum ar fi în Moscova, din cauza bloca-
jelor din trafic, sau când treceam vămile”, a spus şeful 
echipei de cercetători. Pentru a preveni situaţiile pe-
riculoase, doi membri ai echipei de cercetare au că-
lătorit în maşina fără şofer, care făcea parte dintr-un 
convoi de patru vehicule. Maşina fără şofer a fost pe 
punctul de a primi şi o amendă în timpul primei sale 
călătorii. în urma unui experiment realizat în Mos-

cova, maşina a fost condusă într-o zonă pietonală 
pentru a atrage atenţia poliţiei. în urma manevrelor, 
un poliţist care s-a apropiat de automobil a rămas 
surprins când a realizat că nu se afla nimeni la volan. 
„Când a realizat că nu avea nici un şofer a început să 
se uite în jur şi a încercat să înţeleagă ce se petrecea 
de fapt. Părea foarte intrigat”, au scris cercetătorii pe 
blogul oficial al călătoriei-experiment.  şeful echipei 
a mai spus că a fost foarte dificil să îi explice poli-
ţistului ce se întâmplă, dar într-un final au reuşit să 
evite prima amendă dată unui vehicul fără şofer. Alte 
probleme cu care s-au confruntat oamenii de ştiinţă 
în timpul excursiei a fost înlocuirea bateriei de 430 
de kilograme, trecerea vămilor – care s-a dovedit a fi 
un proces foarte dificil din cauza birocraţiei şi nopţi-
lor friguroase din timpul drumului prin Siberia. 

„Călătoria până în China a unei maşini fără şofer 
arată cum ştiinţa poate să transforme visele oameni-
lor în realitate şi, totodată, poate să aducă beneficii 
economice şi să ajute mediul înconjurător”, a spus 
Maire Geoghegan-Quinn, şeful Departamentului de 
cercetare, inovaţie şi ştiinţă al Comisiei Europene.

Specialiştii cred că prin succesul acestei călăto-
rii s-a dat startul unei perioade în care tehnologia 
automobilelor fără şofer va transforma radical in-
dustria auto. Mai multe companii, precum General 
Motors şi Volkswagen, lucrează   în prezent la pro-
iecte pentru realizarea unei  maşini care să nu  aibă 
nevoie de un şofer pentru a funcţiona.

Lansarea de către Google a maşinii fără şofer con-
stituie un succes pe care cercetătorii îl văd ca pe o 
dovadă clară că industria automobilelor va fi revolu-
ţionată în viitorul apropiat. Cercetătorii spun că pen-
tru realizarea maşinii s-au folosit tehnologii ieftine, 
care pot fi integrate în majoritatea automobilelor fa-
bricate acum. în plus, noua maşină poate fi o soluţie 
perfectă pentru reducerea numărului de accidente 
rutiere în care, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănă-
tăţii, mor anual peste 1,2 milioane de oameni.

Consiliul European pentru Cercetare a finanţat 
acest experiment spre a încuraja dezvoltarea teh-
nologiilor necesare pentru îmbunătăţirea siguran-
ţei rutiere, dar şi reducerea nivelului de combustibil 
folosit de automobile.

Cu siguranţă, şi Republica Moldova este orientată 
către realizarea unui sistem competitiv de transpor-
turi care să crească nivelul de mobilitate în concor-
danţă cu obiectivele şi iniţiativele concrete, prezen-
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tate de Consiliul European. Orientarea cercetătorilor 
din Republica Moldova către obiectivele Consiliul 
European este confirmată, între altele, şi prin depu-
nerea cererilor de brevet la Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Pentru exemplifi-
care, vom prezenta următoarele brevete:

Brevetul de invenţie MD 3667 C2 2008.07.31 cu 
titlul „Dispozitiv de identificare a automobilului”, 
inventatori – Molojen Vladimir, Caranfil Victor, Coles-
nicenco Vladimir, Fotenco Vladimir, şchiliov Vladimir.

Dispozitivul prezentat în acest brevet serveşte 
pentru o mai mare siguranţă în cazurile de furt al 
unui automobil şi constă în identificarea mijlocului 
de transport şi a persoanei care conduce acest vehi-
cul, fără oprirea lui în timpul mişcării pe traseu.

Dispozitivul de identificare a automobilului inclu-
de un panou 1 ce conţine semne 3, 4 care corespund 
punctelor biometrice ale feţei posesorului automo-
bilului, semne ce conturează gabaritele panoului 1 
şi surse punctiforme de lumină, aşezate în poziţiile 
de amplasare a semnelor 3, 4. Panoul 1 este fixat pe 
partea interioară a parbrizului sau a sticlei din spate. 
Semnele 3, 4 sunt executate în formă de acoperire 
cu peliculă conductoare de curent electric, formează 
un circuit electric 6 în serie şi sunt conectate la sursa 
de alimentare 7 printr-un stabilizator de curent 8, iar 
automobilul 2 este dotat cu un cip fără contact 9, ce 
conţine informaţia despre punctele biometrice ale 
feţei posesorului automobilului.

De asemenea, acest dispozitiv include şi un Proce-
deu de identificare a automobilului. El funcţionează 
pornind de la faptul că înainte de punctul de control 
fluxul de automobile cu mai multe benzi este organi-
zat fără dreptul de a schimba banda de circulaţie, iar 
pe fiecare bandă sunt create câte două canale infor-
maţionale independente pentru recepţionarea infor-
maţiei biometrice, de exemplu, a informaţiei recepţio-
nate prin intermediul camerei video 14 de pe semnele 
biometrice vizibile de pe panoul 1 al automobilului 
şi a informaţiei biometrice recepţionate printr-un 
radioreceptor de pe cipul fără contact 9, instalat de 
asemenea pe panoul 1 al automobilului. Identificarea 
este realizată prin compararea datelor biometrice, iar 
în caz de necoincidenţă a informaţiei celor două ca-
nale independente, automobilul este eliminat din flux 
pentru o identificare suplimentară prin confruntarea 
cu biometria feţei posesorului automobilului şi com-
pararea acesteia cu centrul de date (figura 1, 2, 3).

în perspectiva reducerii emisiilor de dioxid de 
carbon, un exemplu concludent ne oferă brevetul 
MD 4079 B1 2010.11.30 cu titlul „Dispozitiv de uti-
lizare a energiei de frânare la autovehicule”, care 
este prezentat de tânărul inventator Burlac Serghei. 

Această invenţie se referă la construcţia de maşini 
şi poate fi utilizată în dispozitivele automobilelor ce 
funcţionează în condiţii urbane sau de urcuşuri şi 
coborâşuri, cu opriri frecvente şi accelerări intensive.

Dispozitivul de utilizare a energiei de frânare la 
autovehicule conţine un mecanism de transmitere a 
momentului de rotaţie amplasat între flanşa articula-
ţiei cardanice 13 şi flanşa arborelui pinion 12. Meca-
nismul de transmitere a momentului de rotaţie con-
stă dintr-o roată de curea de acţionare 15, în interiorul 
căreia sunt amplasate un disc 6 şi o flanşă 5, fixate, re-
spectiv, de flanşa articulaţiei cardanice 13 şi de flanşa 
arborelui pinion 12 prin bolţuri flotante 8, pe capetele 
interioare ale cărora sunt fixaţi saboţii 10 cu garnituri 
de frână 11, având  posibilitatea de a contacta perio-

Fig. 1. Reproducerea schematică a panoului instalat 
pe partea interioară a parbrizului automobilului

Fig. 2. Circuitul electric în serie al panoului şi conec-
tarea acestuia la sursa de alimentare
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dic cu roata de curea de acţionare 15. Roata de curea 
de acţionare 15 prin curele 4 este unită cu roţile de 
curea a două motoare-generatoare electrice, care 
sunt unite cu o baterie de acumulator (figura 4, 5).

De asemenea, un interes deosebit prezintă „Tur-
bina eoliană antrenată în traficul rutier” propusă 
de către Universitatea Tehnică a Moldovei sub 
brevetul cu nr. MD 3544 G2 2008.03.31 ce se referă 
la instalaţiile de conversiune a energiei vântului în 
energie electrică, în special, la conversiunea energi-
ei curenţilor de aer antrenaţi de traficul rutier.

Turbina eoliană antrenată de traficul rutier inclu-
de o bază, pe care este montat un ax vertical fix 4, 
pe acesta fiind fixată o manta. în manta este instalat 
un generator electric 14, rotorul 15 al căruia este le-
gat cu un arbore 6 cu palete 7. Noutatea constă în 
faptul că arborele 6 cu palete 7 este executat cav şi 
este instalat pe axul vertical fix 4 pe lagăre 5. Profilul 
paletelor 7 în secţiune longitudinală este descris de o 
spirală logaritmică, raza de curbură a căreia este mai 
mică la extremităţile paletei 7, iar numărul paletelor 
7 este de cel puţin două unităţi. în partea de sus a 
arborelui cav 6, în interior, este fixată o roată dinţată 
mobilă 8, legată cinematic printr-un bloc satelit 9 cu 
roata dinţată fixă 12, unită rigid cu mantaua genera-
torului electric 14. Arborele manivelă 11, pe care este 
amplasat blocul satelit 9, este legat rigid cu rotorul 
15 al generatorului electric 14 (figura 6-11).

în turbina eoliană, antrenată de traficul rutier, ar-
borele manivelă este legat cinematic prin interme-
diul unui cuplaj unisens cu un volant, care este fixat 
pe rotorul generatorului electric.

De asemenea, în turbina eoliană antrenată de tra-
ficul rutier, roata mobilă este executată în formă de 

roată de fricţiune, legată cinematic prin contactele de 
fricţiune ale blocului satelit cu roata de fricţiune fixă.

Astfel, în contextul strategiei generale de dezvol-
tare a motoarelor cu combustie, precum şi a surse-
lor regenerabile de energie, implementarea pe larg 

Fig. 3. Reprezentarea punctului de control

Fig. 4. Vedere generală a dispozitivului de utilizare 
a energiei de frânare

Fig. 5. Vedere C a mecanismului de transmitere a 
momentului de rotaţie din fig. 4
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Fig. 6-7. Vedere în secţiune a turbinei eoliene antrenate de traficul rutier; vedere de sus 
a turbinei eoliene antrenate de traficul rutier cu 3 palete

Fig. 8-9. Magistrală auto, cu amplasarea turbinelor eoliene antrenate în traficul rutier 
în spaţiul din mijloc, dintre direcţiile de circulaţie; autostrada cu dublu sens,  

cu amplasarea pe periferie a turbinelor eoliene antrenate în traficul rutier
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a inovaţiilor ecologic pure va permite să eliminăm 
dependenţa de petrol şi gaze a sistemului de trans-
porturi, fără a-i sacrifica eficienţa şi a-i compromite 
mobilitatea, va conduce, de asemenea, la reduce-
rea numărului de decese şi traume provocate de 
accidentele rutiere şi, în definitiv, la asigurarea unei 
creşteri economice esenţiale. 

REFERINŢE

1. http://ec.europa.eu/romania/news/trans-
port_2050_ro.htm

2. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=IP/11/372&format=HTML&aged=1&l
anguage=RO&guiLanguage=en

3. http://0-100.hotnews.ro/2011/03/28/ue-in-
2050-masinile-cu-ardere-interna-interzise-in-ora-
se-zero-decese-din-accidente-rutiere/

4. http://epochtimes-romania.com/news/ 
2011/03/ce -vrea-reducerea-cu-60-a-emisi i -
lor-de-co2-din-sectorul-transporturilor-pana-
in-2050---106321

Fig. 10-11. Schema acţiunii curenţilor de aer asupra suprafeţei de lucru a paletei turbinei eoliene, 
antrenate de traficul rutier, amplasate la periferia autostrăzii; schema acţiunii curenţilor de aer  

asupra suprafeţei de lucru a paletei turbinei eoliene, antrenate de traficul rutier,  
amplasate în spaţiul din mijloc, dintre direcţiile de circulaţie

REZUMAT

Consumul mondial de energie primară de toate 
tipurile a crescut în secolul trecut de 10 ori, proce-
sul de ardere a combustibililor fosili afectând grav 
mediul prin poluarea sa masivă. Prin urmare, este 
necesară o strategie bine chibzuită de dezvoltare a 
motoarelor cu combustie în următorii ani şi pe par-
cursul întregului secol.

ABSTRACT

World primary energy consumption increased 
in the last century 10 times, the fossil fuel com-
bustion process seriously affecting the environ-
ment through its massive pollution. It is therefore 
necessary a well-considered combustion engines 
development strategy in the coming years and 
throughout the century.
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Examinarea cererilor problematice  
de înregistrare a desenelor şi modelelor 

industriale şi întinderea protecţiei 
acordate

|ludMila GOREMîCHINA,
expeRt pRincipal secţie Modele  
şi desene industRiale, aGepi

|alexandRu şAITAN, 
şef secţie Modele şi desene industRiale, 
aGepi

exaMinaRea ceReRiloR de înReGistRaRe a deseneloR 
şi ModeleloR industRiale (în continuaRe - dMi) în 

Republica Moldova include în Mod obliGatoRiu veRifica-
Rea RespectăRii condiţiiloR foRMale pRivind depuneRea ce-
ReRiloR (etapa 1) şi exaMinaRea de fond (etapa 2) şi este 
efectuată în secţia Modele şi desene industRiale (dMi), 
aGepi. 

Până la 1 aprilie 2012, AGEPI a primit în total 1725 
de cereri în conformitate cu procedura naţională 
(MD) şi 6294 de cereri în conformitate cu procedu-
ra Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea 
internaţională a desenelor şi modelelor industriale 
(WO) [1], care cuprind în ansamblu 36,2 mii de DMI. 
Examinarea poate include şi etapa 3 – examinarea 
contestaţiilor depuse de către solicitanţi sau de 
părţile interesate împotriva hotărârii privind cere-
rea de înregistrare a DMI – această procedură fiind 
efectuată de către Comisia de Contestaţii a AGEPI. 
Până în prezent, Comisia a examinat 54 de contesta-
ţii, inclusiv 3 – pentru cereri internaţionale depuse 
conform Aranjamentului de la Haga.

Scopul final al examinării îl constituie înregis-
trarea DMI-ului sau, dacă acest lucru nu este posi-
bil, respingerea cererii de înregistrare a DMI-ului. 
O listă exhaustivă de temeiuri de respingere a ce-
rerii de înregistrare este definită în art. 26 (1) din 
Legea privind protecţia desenelor şi modelelor 
industriale nr. 161/2007 (în continuare – Legea nr. 
161/2007) [2]:

a) desenul sau modelul industrial nu este un 
desen sau un model industrial în sensul art. 6 alin.
(1) din Legea nr. 161/2007 (noţiunea de DMI); 

b) desenul sau modelul industrial nu îndepli-
neşte condiţiile prevăzute la art. 7-11 din Legea 
nr. 161/2007 (noutatea şi caracterul individual); 

c) solicitantul sau titularul nu are dreptul, în te-
meiul unei hotărâri judecătoreşti, să dispună de de-
senul sau modelul industrial în sensul art. 15 şi art. 
16 din Legea nr. 161/2007; 

d) desenul sau modelul industrial este în conflict 
cu desenul sau modelul industrial anterior, care a 
fost făcut public după data de depozit sau, dacă a 
fost invocată prioritatea, după data de prioritate a 
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desenului sau modelului industrial şi care este pro-
tejat de la o dată anterioară prin înregistrare sau 
prin cerere de înregistrare; 

e) un semn distinctiv protejat se utilizează într-
un desen sau model industrial, iar titularul are drep-
tul de a interzice utilizarea acestuia (inclusiv marca); 

f) o operă protejată de legislaţia privind drep-
turile de autor se utilizează neautorizat într-un 
desen sau model industrial; 

g) unul dintre elementele enumerate în art. 6ter 
din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprie-
tăţii industriale din 20 martie 1883 [3] se utilizează 
abuziv într-un desen sau model industrial.

Obiectul care nu se încadrează în această listă, 
se înregistrează cu condiţia respectării prevederilor 
art. 11   din Legea nr. 161/2007. Se are în vedere DMI 
care nu sunt contrare bunelor moravuri şi ordinii 
publice, nu sunt determinate exclusiv de funcţia lor 
tehnică şi nu trebuie să fie neapărat reproduse în 
forma şi dimensiunea lor identică.

Să examinăm mai detaliat subalin. a), b), e) şi f).
La etapa 1 se stabileşte dacă obiectul solicitat 

de a fi înregistrat este desen şi/sau model indus-
trial în sensul art. 6 (1) din Legea nr. 161/2007, adi-
că, dacă se încadrează în definiţia noţiunii de DMI: 
„Desen sau model industrial este aspectul exterior 
al unui produs sau al unei părţi a acestuia, rezultat, 
în special, din caracteristicile liniilor, contururilor, 
culorilor, formei, texturii şi/sau ale materialelor şi/
sau ale ornamentaţiei produsului în sine”. Atragem 
atenţia, în primul rând, asupra faptului că noţiunea 

de „desen şi model industrial” se poate referi atât la 
produsul în ansamblu, cât şi la părţile sale. înainte 
de adoptarea Legii nr. 161/2007, o parte a produsu-

lui era înregistrată numai în cazul în care acesta era 
fabricat şi vândut separat, adică era detaşabil şi era 
un produs. Drept urmare, din exemplul 1, prezentat 
mai jos [4,5], experţii Secţiei DMI, AGEPI, au respins 
cererea f 2004 0077 de înregistrare a trei variante 
„Ornamentul exterior al coroanei gâtului buteliei” 
(modelele 1-3) şi au înregistrat modele 4 şi 5. 

în conformitate cu legislaţia în vigoare, definiţia 
noţiunii de DMI, în opinia noastră, face deja posibilă 
înregistrarea aspectului exterior atât ca parte detaşa-
bilă, cât şi ca parte nedetaşabilă a produsului. Acest 
lucru este confirmat de exemplul 2, citat mai jos, de 
DMI-uri înregistrate în Estonia (EE) şi Regatul Unit (GB) 
[6,7], precum şi de design comunitar OHIM (EM) [8]. 

Cu toate acestea, opiniile experţilor Uniunii Eu-
ropene (în continuare - UE), cu legislaţia căreia [9,10] 
a fost armonizată Legea nr. 161/2007 în vigoare, pri-
vind acest punct s-au divizat. Pentru problema dată 
nu s-a găsit încă o soluţie coerentă.

Atragem atenţia, de asemenea, asupra faptului că, 
în conformitate cu art. 3 din Legea nr. 161/2007, din 
noţiunea de „produs” sunt excluse programele de cal-
culator, care nu corespund definiţiei de DMI. Totuşi, 
excluderea de la protecţie a programelor de calcula-
tor nu înseamnă că „icoanele” şi alte tipuri de elemen-
te grafice ale programului (de exemplu, web site-ul) 
nu pot fi înregistrate. în noţiunea de „produs” sunt 
incluse, de asemenea, elementele concepute spre a fi 
asamblate într-un produs complex, ambalaje, aranja-
mente, simboluri grafice şi caractere tipografice.

Respingerea cererilor de înregistrare a obiecte-
lor care nu sunt, prin definiţie, DMI, se efectuează în 
baza art. 26 (1) a) din Legea nr. 161/2007.

6 7

9

8

10

 Exemplul 2: 6 – model din EE: (11)01019; 7,8 – mo-
dele din GB: (11)3001201, 2087131; 9,10 – modele 

din EM: 000051271-0001, 000066907-0001

Exemplul 1: 1,2,3 – modele din MD: (21)f 2004 
0077; 4 – model din MD: (11)68; 5 – model din WO: 

(11)DM/069710

1

4

2

5

3
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în conformitate cu practica OHIM [11], putem 
menţiona următoarele obiecte care nu corespund 
sau corespund în anumite condiţii definiţiei de DMI:

1. Culoarea în sine, ca design
Culoarea, ca atare, nu corespunde definiţiei de 

DMI, deoarece nu este asociată cu produsul, nu 
constituie aspectul exterior al produsului şi, prin 
urmare, nu este DMI în sensul art. 6 (1) din Legea 
nr. 161/2007. Desigur, culoarea poate fi un element 
al DMI-ului, dar culoarea propriu-zisă nu se înregis-
trează.

2. Aromele şi mirosurile
Aromele şi mirosurile nu constituie aspectul ex-

terior al produsului şi, prin urmare, nu corespund 
definiţiei de DMI.

3. Muzica şi sunetele
Muzica şi sunetele, ca atare, nu constituie aspec-

tul exterior al produsului şi, prin urmare, nu cores-
pund definiţiei de DMI. Cu toate acestea, reprezen-
tarea grafică a unei compoziţii muzicale ar putea 
fi clasificată ca DMI, în cazul în care se aplică, de 
exemplu, pentru „Alte tipuri de produse tipărite” din 
clasa 19-08 a Clasificării internaţionale a desenelor 
şi modelelor industriale (în continuare – Clasificarea 
de la Locarno) [12].

4. Plantele vii
O plantă vie nu este considerată ca fiind un 

produs, cu alte cuvinte, ca un obiect al producţiei 
industriale sau artizanale în conformitate cu art. 3 
din Legea nr. 161/2007. Prin urmare, planta vie nu 
corespunde definiţiei de DMI, nefiind aspectul ex-
terior al unui produs sau al unei părţi a acestuia. în 
schimb, o floare sau o plantă artificială constituie 
obiecte ale producţiei industriale sau artizanale şi, 
drept urmare, pot fi protejate.

5. Cuvintele simple şi secvenţele de litere
Cuvintele, ca atare, prin natura lor nu corespund 

definiţiei de design, deoarece nu constituie aspec-
tul exterior al unui produs. în cazul în care obiectul 
este reprezentat de un cuvânt sau de o secvenţă 
de litere, scrise cu caractere standard în executare 
alb-negru, şi nu conţine elemente grafice, acesta nu 
este aspectul exterior al unui produs şi, prin urmare, 
nu corespunde definiţiei de DMI.

Dimpotrivă, aşa cum se vede din exemplul 3, 
prezentat mai jos, în cazul în care cuvântul sau sec-
venţa de litere sunt reprezentate într-un stil distinc-
tiv, cu caligrafie şi caractere distinctive, trecere de 

linii şi culori ce vor fi examinate ca elemente figura-
tive, înregistrarea devine posibilă [4,8].

6. Proiectele (desenele tehnice), planurile de 
case şi alte planuri arhitecturale, designul interi-
orului sau al landşaftului

Dacă în cerere sunt indicate produse în compo-
nenţa cărora se preconizează încorporarea DMI-ului 
sau cărora li se va aplica DMI-ul, care se referă la ast-
fel de produse finale cum sunt proiectele (desenele 
tehnice), planurile de case şi alte planuri arhitectu-
rale, precum şi designul interiorului sau al landşaf-
tului (de exemplu: al grădinii), atunci obiectele nu 
vor corespunde definiţiei de DMI, nefiind reprezen-
tat aspectul exterior al produsului final. De exem-
plu, în cazul în care în cererea de înregistrare va fi 
indicat în calitate de produs o „Casă” (clasa 25-03 a 
Clasificării de la Locarno), fiind prezentat planul ca-
sei, aşa cum este arătat în exemplul 4, decizia exa-
minării va fi negativă, deoarece desenul industrial 
nu va fi considerat drept un produs creat ca un tot 
întreg sau ca o parte a acestuia.

Totuşi, dacă obiectul va fi numit „Plan arhitec-
tural” sau „Plan al casei”, indicându-se clasa 19-08 a 
Clasificării de la Locarno şi fiind reprezentate ima-
ginile de mai sus, atunci protecţia pentru aceste 
obiecte poate fi acordată, deoarece acestea se înca-
drează în definiţia de DMI.

Există, de asemenea, o linie fină între ceea ce poa-
te fi prevăzut ca un proiect (desen tehnic) sau un 
plan şi ceea ce poate fi considerată ca o executare 
(get-up) sau prezentare (clasa 32-00). înregistrarea 

11

12 13

14 15

Exemplul 3: 11,12,13 – modele din EM: 001945080-
0001; 001940248-0001, 001850975-0001; 14,15 – 

modele din MD: (11)1315, 1349
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sau refuzul de la înregistrare a unor astfel de DMI-
uri, cum sunt, de exemplu, interiorul unui magazin, 
tren sau restaurant, designul exterior al unui parc de 
distracţii sau al unui parc de automobile, depinde de 
faptul dacă reprezentarea este mai degrabă un pro-
iect (desen tehnic), un plan, o executare (get-up) sau 
o prezentare. De exemplu, în cadrul DMI-urilor pre-
zentate în exemplul 5 designul a fost considerat ca fi-
ind mai degrabă o executare (get-up) sau prezentare, 
decât un proiect (desen) sau plan [11]. Prin urmare, 
acesta este designul produsului finit. 

7. Fotografiile
Fotografia ca atare reprezintă aspectul exterior 

al produsului şi, prin urmare, corespunde definiţi-
ei de design. Mai jos este prezentat exemplul 6 de 
desene sau modele industriale înregistrate la OHIM. 
Astfel de produse se clasifică, în general, ca „Hârtie 
de scris, cărţi poştale, de notificare, de felicitare sau 
cartele” (clasa 19-01) sau ca „Alte tipuri de produse 
de tipar” (clasa 19-08 a Clasificării de la Locarno).

Din exemplele 3-6 deducem: de modul cum este 

reprezentat obiectul, care este denumirea lui şi, în 
consecinţă, clasa acestuia conform Clasificării de la 
Locarno, depinde dacă decizia examinării va fi apro-
batoare sau nu, adică dacă obiectul va fi sau nu înre-
gistrat. în acest caz este pus pe tapet şi un alt aspect 
al acestei probleme: întinderea protecţiei acordate 
care, conform art. 12 (3) din Legea nr. 161/2007, 
este determinată de ansamblul elementelor repro-
duse în reprezentările grafice. Astfel:

 ▪ protecţia este acordată numai pentru con-
figuraţia, desenul sau elementele decorative ale 
produsului, în care se preconizează încorporarea 
DMI-ului sau cărora li se va aplica DMI-ul, sau pen-
tru ansamblul tuturor acestor elemente în măsura 
în care ele fac parte din produs, definit prin denu-
mirea acestuia din urmă şi destinaţia lui (clasa con-
form Clasificării de la Locarno). De exemplu, în cazul 
desenului pentru textile obiectul protecţiei este ţe-
sătura având anume acest desen sau pentru dese-
nul aplicat anume pe ţesătură. în cazul produsului 
complex, cum ar fi o butelie cu etichetă, protecţia 
se acordă produsului ca un tot întreg, ci nu părţilor 
separate. Pentru protecţia părţilor separate ale unui 
produs complex trebuie să se depună cereri separa-
te pentru aceste părţi;

 ▪ prezentarea DMI-ului în culori înseamnă că 
sunt revendicate anumite culori, însă, în cazul în 
care imaginea este în alb-negru, se consideră că 
sunt revendicate toate culorile;

 ▪ o protecţie mai largă se obţine dacă modelul 
industrial  este prezentat în alb-negru într-o sin-
gură reproducere grafică (reprezentând conturul 
formei modelului industrial). Cu toate acestea, tre-
buie de ţinut cont de faptul că la etapa 2, în cazul 
efectuării examinării de fond, atunci când se com-
pară un asemenea model industrial cu elaborările 
anterioare, este foarte mare probabilitatea ca mo-
delul respectiv să fie respins din lipsă de noutate. 

16

17a 17b

Exemplul 4: 16,17a,b – modele din WO: (11)
DM/057042, DM/061206

18 19 20

Exemplul 5: 18 – model din WO: DM/070512; 19 – model din EM: 000077615-0001; 
20 – model din WO:DM/065644(5)
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Din aceste considerente, cu toate că se tinde spre 
o protecţie mai largă, o asemenea înregistrare este 
foarte vulnerabilă [13];

 ▪ posibilitatea de a prezenta DMI-ul prote-
jat cu linii continui, iar partea neprotejată rămasă 
– cu linii punctate sau linii-puncte (regula 16 e) a 
Regulamentului privind procedura de depunere, 
examinare şi înregistrare a desenelor şi modelelor 
industriale) [14]), aşa-zisa disclamare tacită, ilustrată 
în exemplul 7;

 ▪ posibilitatea de utilizare a disclamării de aver-
tisment: ponderea semantică a părţii verbale nu 
se protejează, în cazul DMI-urilor care includ litere, 
cuvinte, inscripţii, abrevieri şi alte semne verbale. 
întinderea protecţiei se limitează doar la grafica 
părţii verbale, dezvăluită prin garnitură, inclusiv le-
gată de un alfabet special (latin, rus, arab, grec etc.), 
înclinaţie (drept, italic, oblic), saturaţie (luminoase, 
semigrase, grase), dimensiune (ceglu), rezolvarea 
coloristică etc. Aspectele fonetice şi semantice ale 
semnului verbal nu au nici o relaţie cu DMI.

După cum se constată, etapele 1 şi 2 sunt inter-
conectate, deoarece prima determină în care câmp 
(clasă, conform Clasificării de la Locarno) trebuie de 
efectuat examinarea pentru corespunderea criteri-
ilor de protecţie, acesta fiind scopul examinării de 
fond (etapa 2).

Noutatea şi caracterul individual sunt principa-
lele criterii de protecţie a desenelor şi modelelor 
industriale. Acestea sunt condiţii cumulative şi, 
în cazul în care una dintre ele lipseşte, protecţia 
nu se acordă, conform art. 26 (1) b) din Legea nr. 
161/2007. Datorită importanţei lor, aceste două cri-
terii sunt, de asemenea, examinate mai detaliat;

 ▪  se consideră că un desen sau model industri-
al este nou dacă nici un desen sau model indus-
trial identic nu a fost făcut public înainte de data 
de depozit a cererii de înregistrare sau înainte de 
data de prioritate a acestuia (art. 7 (1) din Legea nr. 
161/2007). Totodată, conform art. 7 (2) din Legea nr. 
161/2007, DMI-urile sunt considerate identice dacă 
elementele lor caracteristice diferă între ele numai 
în detalii nesemnificative.

Analiza corespunderii sub aspectul noutăţii este 
primul pas pentru determinarea posibilităţii de acor-
dare a protecţiei desenului sau modelului industrial. 
Prezentăm câteva exemple de refuz din lipsă de nou-
tate din practica AGEPI şi OHIM (exemplul 8). 

Uneori, analiza corespunderii sub aspectul nou-
tăţii este suficientă pentru refuzul de la înregistrare, 
după cum se constată din exemplele de mai sus. Cu 
toate acestea, în majoritatea cazurilor, doar exami-
narea aspectului noutăţii nu este suficientă, deoa-
rece DMI-urile care posedă unele diferenţe, având 
o asemănare exterioară cu DMI-urile anterioare, nu 
trebuie să fie protejate;

 ▪ prezenţa caracterului individual constituie a 
doua parte a condiţiilor necesare pentru protecţia 
DMI-ului. Examinarea aspectului ce ţine de caracterul 
individual garantează o protecţie adecvată pentru 
necesităţile industriei şi stimulează procesul inovativ.

Art. 8 (1) din Legea nr. 161/2007 prevede: se 
consideră că un desen sau un model industrial are 
caracter individual dacă impresia globală pe care o 
produce asupra utilizatorului avizat este diferită 

24 25

Exemplul 7: 24,25 –  modele din EM: 
000569595-0001; 000223524-0001

21 22 23

Exemplul 6: 21,22,23 – modele din EM: 000285879-0001, 000285879-0006, 000571062-0003
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    26a    26b       27a   27b     28b

29a 29b  29c 30a 30b  31a 31b 

32a 
32b 

32c 
32c

33a   33b 33c  33d 34a 34b 35a 35b 36a 36b

28a   

Exemplul 8: 26a – model din MD: (21) f 2004 0025 respins pe baza 26b - model din WO: DM/050363; 
27a – model din MD: (21) f 2004 0020 respins pe baza 27b - model din UA: 8030 şi marca MD (111)10924;  

28a – model din MD: (21) f 2004 0036 respins pe baza 28b - model din MD: (11) 629;  
29a – model din MD: (21) f 2000 0069 respins pe baza 29b,c - modele din MD: (11) 121(2) şi Federaţia Rusă (RU): 

(11)46963; 30a – model din MD: (21) f 2003 0013 respins pe baza 30b - model din WO: DM/051955(7);  
31a – model din MD: (21) f 2001 0096 respins pe baza 31b - model din WO: DM/051955(3);  

32a,b – modele din MD: (21) f 2009 0064 respinse pe baza 32c,d - modele din România (RO): (21)f 2002 
1451(1,2); 33a,b – modele din MD: (21) f 2010 0013(15,16) respinse pe baza 33c,d - modele din MD: 

(11)1189(7,6); 34a – model din EM: 000039847-0001 respins pe baza 34b - model din Spania (ES): 1563098;  
35a – model din EM: 000017447-0001 respins pe baza 35b - model din „Export magazin-Beauty Distributor”; 

36a – model din EM: 000288220-0001 respins pe baza 36b - model din „Studio magazin”

37a 37b

Exemplul 9: 37a – model din EM: 000053186-0001 (Grupo Promer Mon Graphic SA); 
37b – model din EM: 000074463-0001 (PepsiCo Inc.) 
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de impresia produsă asupra unui asemenea utiliza-
tor de orice alt desen sau model industrial făcut pu-
blic. Momentul în care desenul sau modelul indus-
trial este făcut public ţine de cerinţele de noutate.

Pentru a înţelege cine este acest utilizator avi-
zat, vom recurge la practica juridică a CE [15]. Astfel, 
la 20 octombrie 2011 Curtea Europeană de Justiţie 
(în continuare - CEJ) a pronunţat o hotărâre în di-
ferendul dintre Grupo Promer Mon Graphic SA şi 
PepsiCo Inc. referitor la produsele promoţionale în 
formă de discuri de plastic sau de metal, plasate în 
ambalaje de produse alimentare, fiind destinate, în 
primul rând, copiilor (exemplul 9).

Este prima hotărâre a CEJ în ceea ce priveşte 
drepturile asupra designului UE şi aceasta clarifică 
sensul câtorva noţiuni-cheie din Regulamentul pri-
vind desenele şi modelele comunitare nr. 6/2002 
[10], inclusiv noţiunea de „utilizator avizat”. Conform 
CEJ, noţiunea de „utilizator avizat” în conflictele 
privind dreptul asupra designului este o categorie 
intermediară între un „consumator mediu obişnuit” 
(care nu trebuie să aibă cunoştinţe specifice) şi un 
expert sectorial (cu expertiză tehnică detaliată). în 
ceea ce priveşte nivelul său de atenţie, CEJ caracte-
rizează un utilizator avizat ca nefiind unul de aten-
ţie medie, ci unul deosebit de atent, fie din cauza 
experienţei sale personale, fie a cunoştinţelor sale 
extinse despre sectorul în cauză. în ceea ce priveşte 
compararea DMI-urilor aflate în conflict pentru eva-
luarea impresiei lor globale, CEJ a considerat că, în 
principiu, comparaţia ar trebui să fie făcută între re-
produceri, aşa cum sunt exprimate în înregistrările 
de bază, însă o comparaţie a bunurile fizice poate fi 
folosită pentru a confirma evaluarea.

în plus, conform art. 8 (2) din Legea nr. 161/2007, 
pentru evaluarea caracterului individual trebuie să 
se ia în considerare gradul de libertate a autorului 
în elaborarea desenului sau modelului industrial, 
ţinându-se cont de natura produsului şi de caracte-
risticile sectorului industrial sau artizanal.

Multitudinea de desene sau modele industriale 
poate fi împărţită în două grupe [16]:

DMI-urile tradiţionale, aspectul estetic al cărora 
este strâns legat de cel funcţional şi, prin urmare, 
obiectul este supus permanent unor limitări tehno-
logice şi ergonomice în procesul de elaborare. Cu 
cât mai mare este funcţionalitatea produsului, cu 
atât mai mare este şi numărul elementelor funcţi-

onale care caracterizează acest tip de produse. Pe 
de altă parte, cu cât mai larg este asortimentul pro-
dusului pe piaţă, cu atât mai limitată este libertatea 
autorului în elaborarea aspectului exterior, care să 
producă o impresia globală fundamental nouă;

DMI-urile cu funcţionalitate diminuată, care pot 
include produse de tipar, ambalaje, interioare, biju-
terii, ornamente, medalii şi ordine, embleme, jocuri, 
jucării, covoare, textile, caractere de tipar, hologra-
me şi altele. La elaborarea lor, libertatea autorului 
nu este limitată sau este limitată doar parţial.

Cu cât mai limitată este libertatea autorului, cu 
atât mai mare valoare se atribuie diferenţelor sau 
modificărilor mici la crearea DMI-ului independent. 
Limitarea libertăţii autorului este asociată cu con-
diţiile tehnice şi de piaţă (standardizarea, limitările 
mecanice sau fizice, necesitatea de a lua în conside-
rare cerinţele de piaţă, moda, diversitatea formelor 
cunoscute de produse cu aceeaşi destinaţie etc.).

Gradul limitat de libertate a autorului la crearea 
aspectului exterior al produsului poate fi remarcat 
la examinarea exemplului 10. Autorul trebuie să 
prevadă pentru o butelie cel puţin forma sa tri-
dimensională, întrucât este destinată pentru păs-
trarea lichidelor, precum şi gura. Totodată, butelia 
ca produs există deja de multă vreme şi în acest 
răstimp a apărut o multitudine de modele analoa-
ge, reprezentând o varietate de forme oarecum 
diferite.  Mai jos vă propunem să examinaţi cele 
două exemple de serii analogice pentru buteliile 
solicitate spre înregistrare în conformitate cu  pro-
cedura naţională, pentru care au fost emise diferi-
te decizii.

Astfel, pe de o parte, funcţia tehnică a buteliei 
ca un produs, iar pe de altă parte, seria analogică 
largă (stadiul anterior) limitează esenţial posibilita-
tea de a crea aspectul exterior al unui produs, care 
să creeze o impresie globală fundamental nouă. 
Prin urmare, în cazul buteliei, chiar şi diferenţele 
mici în executarea conturului formei pot conduce 
la concluzia că impresia globală pe care o produc  
modelele industriale comparate este nouă. Evalu-
area similitudinii trebuie să fie efectuată nu numai 
comparând DMI-ul examinat cu cel mai apropiat 
model analog, dar şi analizând seria analogică care 
permite de a identifica elementele funcţionale şi 
de a trage o concluzie cu privire la saturaţia seriei 
analogice [17]. Prezentăm mai jos exemplul 11 din 
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f20050158 a) 

b) 1041

Exemplul 10: Serii analogice: a) pentru modelul MD: (21) f 2005 0158 (respins); 
b) pentru modelul MD: (11) 1041 (înregistrat)

38a 38b 38c 39a 39b 40a 40b 

41a 41b 42a 42b 43a 43b

Exemplul 11: 38a – model din MD: (21) f 2010 0082 respins pe baza 38b,c - modele MD: (11)322 
şi RO: (21)f 2003 0483(7); 39a – model din MD: (21) f 2000 0035 respins pe baza 39b - model din MD: (11)236; 

40a – model din MD: (21) f 2003 0049 respins pe baza 40b - model din RU: (11)50156;  
41a – model din MD: (21) f 2001 0096(1) respins pe baza 41b - model din WO: (11) DM/051955(3);  

42a – model din MD: (21) f 2010 0041 respins pe baza 42b - model din RU: (11)48399;  
43a – model din MD: (21) f 2002 0036 respins pe baza 43b - model din MD: (11)372(10) 
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practica AGEPI de refuz al înregistrării buteliilor pe 
temeiul lipsei caracterului individual.

Limitări neînsemnate ale posibilităţilor autoru-
lui privind crearea aspectului exterior al produsu-
lui pot fi examinate în exemplul etichetei care se 
referă la producţia de tipar. La crearea aspectului 
exterior al acestor produse, autorul, de obicei, este 
limitat doar de dimensiunea etichetei. Prin urmare, 
cerinţele privind prezenţa diferenţelor în etichetele 
comparate trebuie să fie semnificative. Atunci când 
sunt supuse analizei, pentru astfel de obiecte, se 
recomandă principiul conform căruia prezenţa si-
militudinii este mai importantă decât prezenţa dife-
renţelor. Reproducem mai jos exemplul 12 – cazuri 

din practica AGEPI, precum şi din practica OHIM, de 
refuz al înregistrării etichetelor pe temeiul lipsei ca-
racterului individual.

în exemplul 13 vă prezentăm trei cereri depuse 
prin procedura naţională, pentru care solicitantul a 
inclus în mod nejustificat în componenţa DMI-urilor 
opere protejate prin Legea privind dreptul de autor.

Drept temei de refuz pentru desenele industriale 
reproduse mai sus serveşte  lipsa de caracter indivi-
dual şi utilizarea fără permisiunea titularului a ope-
relor protejate prin dreptul de autor în conformitate 
cu art. 26(1)f) din Legea nr. 161/2007.

Următorul exemplu 14 se referă la DMI-urile în 
componenţa cărora sunt incluse mărci străine. Ce-

44a 44b 44c 45a 45b 

46a 46b 47a 47b 48a 48b

Exemplul 12:  44a – desen din MD: (21) f 2001 0049 respins pe baza 44b,c - mărci MD (111)5698 şi 5699; 
45a – desen din MD: (21) f 2006 0033 respins pe baza 45b - desen din MD: 843;  

46a – desen din MD: (21) f 2002 0139 respins pe baza 46b - marca MD (111)625299;  
47a – desen din MD: (21) f 2009 0069(50) respins pe baza 47b - desen din Ungaria (HU): (11) D 04 00165(30);  

48a – desen din EM: 000370200-0001 respins pe baza comercializării 

49 50 51

Exemplul 13: 49 – desen din MD: (21) 0211; 50 – desen din MD: (21) f 2004 0083; 
51 – desen din MD: (21)f 2011 0015 
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rerile de înregistrare au fost depuse prin procedura 
Aranjamentului de la Haga, cu desemnarea Repu-
blicii Moldova (modelele 52, 53, 55),  şi prin procedu-
ra naţională (modelul 54).

Totodată, în primele două exemple (modelele 
52 şi 53) elementele verbale incluse în DMI-uri sunt 
identice cu mărci înregistrate. De aceea, solicitan-
tul a fost notificat despre necesitatea de a exclude 
elementele verbale din componenţa DMI şi despre 
faptul că, în caz contrar, examinarea va lua decizia 
de a respinge cererea de înregistrare a DMI-ului în 
conformitate cu art. 26(1)e) din Legea nr. 161/2007. 
în al doilea caz, solicitantul a prezentat o scrisoare 
de acord şi obiectul a fost înregistrat. în al treilea 
caz (modelul 54), elementele verbale incluse în DMI 
nu au fost identice cu marca dezvăluită în procesul 
documentării, şi anume: HUN-TERWINE şi, respec-
tiv, HUNTER. Prin urmare, a fost adoptată decizia de 
înregistrare a desenului industrial.

Experţii AGEPI s-au confruntat cu o altă provo-
care, când în componenţa DMI (modelul 55) au fost 
incluse elementele verbale ck, , înre-
gistrate pe numele Calvin Klein Trademark Trust. 
Totodată, solicitantul modelului 55 a fost Swatch 
Group, cea mai puternică şi modernă companie hol-
ding de ceasuri. în perioada examinării, s-a consta-
tat că: a) designul ceasurilor este creat de designerii 
Swatch Group; b) compania holding Swatch Group 
include aproape 20 de branduri de ceasuri, inclusiv 
ck, , şi c) Swatch Group a semnat în 
1997 un contract cu Calvin Klein pentru producţia 
de ceasuri cu marca acestuia [18]. De aceea, DMI-
urile au fost înregistrate.

în încheiere, prezentăm câteva exemple din 
practica de examinare a contestaţiilor la Comisia de 
Contestaţii a AGEPI (etapa 3). După cum s-a menţi-
onat deja, în total au fost depuse 56 de contestaţii, 
dintre care 23 au fost respinse. în ceea ce priveşte 
subiectul examinat, doar o parte nesemnificati-
vă din contestaţiile rămase pe rol prezintă interes, 
deoarece majoritatea lor se referă la restabilirea în 
drepturi, prezentarea dovezilor suplimentare, care 
nu au fost disponibile examinatorului în procesul 
documentării, sau la furnizarea scrisorilor de acord. 
Iată câteva cazuri (exemplul 15, 16, 17):

Hotărârea de înregistrare a cablurilor de forţă cu 
două, trei şi patru conductoare (modelele 56a,b,c), 
adoptată de Secţia DMI, a fost anulată de către Co-
misia de Contestaţii a AGEPI pe baza ГОСт 22498-88 
pentru cablul de forţă cu două conductoare (modelul 
56d). Ulterior, în cazuri similare Secţia DMI a adoptat 
hotărâri de respingere pentru modelele 57a) şi 58a).

Hotărârea de respingere a cererii de înregistrare 
a buteliei (modelul 59a) pe baza modelului industrial 
DM/050349 (modelul 59b), adoptată de Secţia DMI, a 
fost abrogată de către Comisia de Contestaţii a AGEPI, 
în virtutea faptului că gradul de libertate a autorului 
la crearea aspectului exterior al buteliei este limitat. 

Hotărârea de respingere a cererii de  înregistrare 
a planşelor (modelele 60a,b) pe baza certificatului LT: 
1361 (modelele 60c,d,e,f), adoptată de Secţia DMI, 
a fost abrogată de către Comisia de Contestaţii a 
AGEPI şi acceptată înregistrarea modelelor industri-
ale, cu condiţia depunerii de către solicitant a cererii 
de introducere a modificărilor. Modificările solicitate 
fiind efectuate, modelele 60g,h au fost înregistrate.

52 53 54 55

Exemplul 14: 52 – model din WO: DM/075268 este în conflict cu marca (111) 536 554 „TIFANY & CO”; 
53 – model din WO: DM/074307 este în conflict cu marca (111) 788 980 „GREENMILL”;  

54 – desen din MD: (21) f 2009 0075 este în conflict cu marca (111) 20895; 55 – model din WO: DM/075607 
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60a 60b 60c 60d 

60e 60f 60g 60h

Exemplul 17: 60a,b – modele depuse din MD: (21) f 2005 0049; 60c,d,e,f - modele din Lituania (LT): 1361; 
60g,h – modele modificate înregistrate în MD: (21) f 2005 0049 cu (11) 877

59a 59b

Exemplul 16: 59a – model din MD: (11) 848 şi 59b - model din WO: DM/050349 

56a 56b 56c 56d 57a 57b 

58a 58b 58c

Exemplul 15:  56a,b,c – modele din MD: (11) 473 anulate pe baza 56d - model din ГОСТ 22498-88; 
57a – desen din MD: (21)f 2009 0069(51) respins pe baza 57b - desen din HU: (11) D 04 00165(27);  

58a – model din WO: DM/074565 respins pe baza 58b,c - modele din Ucraina (UA): 16286(1,2) 
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REZUMAT

Examinarea cererilor de înregistrare a desenelor şi 
modelelor industriale în Republica Moldova include 
în mod obligatoriu verificarea respectării condiţiilor 
formale privind depunerea cererilor (etapa 1) şi exa-
minarea de fond (etapa 2) şi este efectuată în Secţia 
DMI, AGEPI. Astfel, până la 1 aprilie 2012, AGEPI a 
primit în total 1725 de cereri în conformitate cu pro-
cedura naţională şi 6294 de cereri în conformitate cu 
procedura Aranjamentului de la Haga privind depo-
zitul internaţional de desene şi modele industriale, 
care cuprind în ansamblu 36,2 mii de DMI. Examina-
rea poate include şi etapa 3, respectiv, examinarea 
contestaţiilor depuse de către solicitanţi sau de păr-
ţile interesate împotriva hotărârii privind cererea de 
înregistrare a DMI, această procedură fiind efectuată 
de către Comisia de Contestaţii a AGEPI.

ABSTRACT

Examination of applications for registration of 
industrial designs in the Republic of Moldova ne-
cessarily includes checking of compliance with the 
formal conditions for submission of applications 
(stage 1) and substantive examination (step 2) and 
is carried out in the ID Division, AGEPI. Thus, until 
April 1, 2012, AGEPI received all in all 1725 appli-
cations in accordance with the national procedu-
re and 6294 applications in accordance with the 
procedure of The Hague Agreement Concerning 
the International Deposit of Industrial Designs, 
which cover on the whole 36.2 thousand ID. The 
examination may also include the step 3, respecti-
vely, examination of appeals lodged by applicants 
or interested parties against the decision on the 
application for registration of industrial designs, 
this procedure being performed by the Board of 
Appeals of AGEPI.
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Elaborarea şi implementarea softului 
specializat pentru depunerea online  

a cererilor de protecţie a OPI

|dR. hab. vitalie Rusanovschi,
 şef secţie |veaceslav onişoRu, 

specialist pRincipal |vladiMiR duca ,
specialist cooRdonatoR 

calculatoaRele şi inteRnetul au schiMbat seMnifica-
tiv Modul în caRe societatea activează şi coMunică. 

societatea infoRMaţională este din ce în ce Mai pRezentă în 
toate activităţile sectoRului public, inclusiv pRin aplicaţii 
web, e-GuveRnaRe etc.

în zilele noastre, tehnologiile informaţionale (TI) se 
dezvoltă vertiginos. Internetul a invadat viaţa noastră 
cotidiană şi a devenit un fenomen universal. De la 
apariţia sa, distanţele par a fi reduse şi oamenii pot 
comunica între ei mult mai rapid şi mai lejer. în ciuda 
faptului că unii petrec extrem de mult timp pe Inter-
net, în detrimentul vieţii sociale, Internetul a devenit 
un instrument de cunoştinţe, de muncă şi de contact 
prin excelenţă. Afacerile, activităţile, cunoştinţele etc., 
tot ce ţine de viaţa noastră  privată – se dezvoltă de 
mii de ori mai repede datorită Internetului.

Asigurarea informaţională a Sistemului de pro-
prietate intelectuală al Republicii Moldova (PI) şi 
automatizarea proceselor tehnologice, economico-
financiare şi manageriale se înscriu printre activită-
ţile de bază ale AGEPI, fiind orientate spre satisface-
rea cerinţelor crescânde atât ale utilizatorilor reţelei 
interne (colaboratori AGEPI), cât şi ale persoanelor 

ce utilizează informaţia oferită de AGEPI prin inter-
mediul Internetului (solicitanţi şi reprezentanţi PI). 

în anii 2009-2010 a fost efectuată o analiză de-
taliată privind experienţa şi practica utilizării TI de 
către Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelec-
tuale (OMPI) şi alte agenţii similare de peste hotare 
(Rospatent, Ukrpatent, Oficiul Euroasiatic de Breve-
te), luându-se în considerare tendinţa mondială de 
implementare a tehnologiilor de depunere a docu-
mentelor în format electronic (FE). Drept urmare, 
actualmente activitatea multilaterală a Agenţiei se 
caracterizează prin modernizarea şi perfecţionarea 
resurselor informaţionale referitoare la obiectele de 
proprietate intelectuală (OPI), în contextul armoniză-
rii şi intrării în vigoare a noilor legi din domeniul PI. 

în acest sens, în anul 2011 în cadrul AGEPI au fost 
perfectate formularele şi Caietul de sarcini pentru 
participarea la concursul „Ameliorarea Competiti-
vităţii”, organizat de Guvernul Republicii Moldova, 
Ministerul Economiei şi Camera de Comerţ şi In-
dustrie, cu susţinerea financiară a Băncii Mondiale. 
Totodată, a demarat Proiectul „Elaborarea şi imple-
mentarea unui soft specializat (SS) pentru depu-

secţia Gestiunea electRonică a docuMenteloR, aGepi
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nerea online a cererilor de protecţie a OPI”, care 
s-a bucurat de întreaga susţinere a administraţiei 
instituţiilor de resort.

Operaţiile de bază ale procedurii de depunere/
recepţie a documentelor în FE au fost prezentate în 
[1,2,3], respectiv, trimiterea şi/sau recepţia cererilor 
(şi a documentelor aferente acestora) în FE; con-
firmarea recepţiei şi/sau expedierii documentelor 
în FE; achitarea taxelor online; formarea dosarelor 
electronice (DE); păstrarea documentelor şi gestio-
narea acestora; gestionarea drepturilor asupra do-
cumentelor primite şi a DE format; elaborarea regis-
trelor electronice; elaborarea şi gestionarea arhivei 
electronice etc. 

în cadrul proiectului nominalizat vor fi elaborate 
următoarele module: „Depunerea online a formula-
relor”, „Cabinetul personal de lucru”, „Achitarea taxe-
lor online şi  interacţiunea cu BD AGEPI”, „Elaborarea 
BD buffer”, „Elaborarea criteriului (mecanismului) 
de verificare a corectitudinii informaţiei parvenite”, 
„Formarea DE”, „Automatizarea procedurii de exper-
tiză a OPI”.

Scopul principal al elaborării şi implementării 
softului specializat (SS) constă în asigurarea soli-
citanţilor şi a reprezentanţilor în PI cu tehnologii 
moderne, rapide şi efective care să permită auto-
matizarea procedurii de pregătire, formare, control 
şi depunere a cererilor de protecţie a OPI la AGEPI. 

Prima etapă va include depunerea formularelor 
şi a documentelor ce ţin de iniţierea procedurii de 
înregistrare şi atribuire a priorităţii (data şi numărul 
de înregistrare). Concomitent, în cadrul etapei date 
va fi elaborat Cabinetul personal de lucru (CPL) şi 
modulul pentru achitarea taxelor online. Aceas-
tă procedură va contribui la excluderea parţială a 
necesităţii de deplasare a solicitanţilor şi a repre-
zentanţilor în PI la AGEPI, va micşora cheltuielile fi-
nanciare, timpul necesar pentru corespondenţa cu 
AGEPI prin poştă etc. 

Etapa a doua va include elaborarea şi implemen-
tarea SS pentru formularele şi documentele ce ţin de 
iniţierea procedurii de reînnoire, modificare a statu-
tului juridic etc. Concomitent, în cadrul acestei eta-
pe va fi elaborat DE, care va permite automatizarea 
procedurii de examinare a cererilor pentru OPI în FE.

Aceste proceduri vor contribui la automatizarea 
şi gestionarea mai eficientă a expertizei cererilor 
depuse şi a procesului tehnologic în întregime.

La finele implementării ambelor etape, în cadrul 
AGEPI va fi optimizat procesul tehnologic de depu-
nere a cererilor pentru OPI şi a documentelor afe-
rente acestora. 

Obiectivele elaborării şi implementării SS sunt 
următoarele:

 ▪  asigurarea unui grad înalt de securitate a in-
formaţiei, în ceea ce priveşte autentificarea utiliza-
torilor, utilizarea tehnologiilor web, semnarea digi-
tală a cererilor etc.;

 ▪ reducerea timpului de completare, transmite-
re şi încărcare a formularelor în BD AGEPI;

 ▪ depunerea formularelor non-stop, chiar şi în 
afara programului de lucru al instituţiilor;

 ▪ evitarea deplasării solicitanţilor la AGEPI, a 
aglomeraţiei de la ghişeul de depunere;

 ▪ completarea şi salvarea temporară a formula-
relor, pentru editarea lor ulterioară;

 ▪ vizualizarea şi editarea cererilor înregistrate în 
sistem din CPL,  vizualizarea şi verificarea statutului 
curent al acestora.

La depunerea cererilor pentru OPI şi a docu-
mentelor aferente acestora se va utiliza semnătura 
electronică. Utilizarea semnăturii electronice la de-
punerea cererilor OPI şi a documentelor aferente 
acestora va oferi: identificarea certă şi neechivocă a 
părţilor: pe de o parte, Solicitantul, pe de altă parte 
– AGEPI; siguranţa că documentele nu au fost mo-
dificate după semnare; eficientizarea procesului de 
comunicare prin reducerea timpului de executare; 
reducerea costurilor prin eliminarea hârtiei [4,5].

Asigurarea securităţii informaţiei este realizată 
în conformitate cu cerinţele standardelor interna-
ţionale ISO/IEC 27001-2006 şi ISO/IEC 27002-2008. 
Astfel, constatăm că SS este un produs soft care 
corespunde în totalitate cerinţelor  utilizatorilor, 
inclusiv în ceea ce priveşte securitatea informaţio-
nală. Pentru garantarea securităţii la nivelul infra- 
structurii va fi implementat auditul activ al securită-
ţii informaţionale.

Cererea de motivare a accesului va fi examinată 
şi aprobată în cadrul unui sistem permisiv de ac-
ces la lucrări, documente şi informaţii. Se va stabili 
clar şi exhaustiv: cine, cui, în conformitate cu care 
anume împuterniciri, cu care documente, pentru 
care acţiuni sau tip de acces poate fi acordată per-
misiunea, în care anume condiţii, determinându-se 
pentru toţi utilizatorii SS resursele informaţionale şi 
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programul la care au acces pentru procedura de do-
cumentare (citire, scriere, modificare, ştergere etc.), 
cu folosirea resurselor tehnice şi a programului de 
accesare respectiv.

Permisiunile utilizatorilor reprezintă nişte mo-
dalităţi de securitate, care vor asigura autorizarea, 
confidenţialitatea, autenticitatea şi fiabilitatea. 
Aceste servicii se vor baza pe directoarele de sistem 
pentru a gestiona permisiunile utilizatorilor şi auto-
rizarea lor la nivelul aplicaţiilor.

Utilizatorii SS vor fi autorizaţi să lucreze doar cu 
modulele, documentele, înregistrările sau alte ele-
mente informaţionale pentru care au permisiunile 
necesare. în vederea realizării acestui deziderat, ad-
ministratorul SS va gestiona grupele de utilizatori în 
cadrul SS. Un grup va fi caracterizat de un nume şi 
de un set de permisiuni (desemnând rolurile acelui 
grup), care vor defini accesul la funcţionalităţile sis-
temului. Fiecare grup va conţine o listă de utilizatori.

Managementul utilizatorilor şi al permisiunilor 
este realizat iniţial de administratorul SS. La auten-
tificare, sistemul va verifica datele de acces ale utili-
zatorilor şi le va oferi acces la informaţia disponibilă.

Pentru gestiunea problemelor de securitate va 
fi implementată o politică generală de securitate, 
care funcţionează curent la AGEPI. Personalul va fi 
instruit în ceea ce priveşte riscurile privind securi-
tatea la care pot fi expuşi. Politica de securitate va 
include prevederi referitoare la organizarea auditu-
lui periodic de securitate, pentru a verifica politica şi 

conformitatea cu regulile de securitate, precum şi a 
stabili domeniile care necesită îmbunătăţiri.

SS va ţine evidenţa cererilor, documentelor şi în-
registrărilor, păstrarea lor fiind o cerinţă obligatorie 
a sistemului informaţional al AGEPI în ansamblu. în 
acest scop, sunt folosite còpiile de securitate depli-
ne şi incrementare ale repozitoriilor şi ale bazelor de 
date. Vor fi aplicate proceduri stricte de creare şi ve-
rificare a còpiilor de securitate de către personalul 
administrativ.

Sistemul de securitate a SS este un serviciu care 
asigură integritatea şi disponibilitatea sistemului 
software AGEPI. Aceste servicii sunt desemnate 
pentru a corecta erorile din componentele software 
şi includ soluţii antivirus, antispam, de actualizare a 
produselor software, verificare a integrităţii, respec-
tare a licenţelor etc.

Accesul la sistem este permis doar după aplicarea 
procedurii de autentificare. Fiecare persoană trebuie 
să aibă un cont personal. Autentificarea se face prin 
intermediul numelui de utilizator şi parolei.

Datele personale ale utilizatorilor sunt stocate 
într-o bază de date securizată. Aceste date includ: 
numele login, adresa e-mail, numele real al utiliza-
torului, data de înregistrare, parola în format securi-
zat (hash cod), IDNP, informaţii de contact etc.

Implementarea funcţionalităţilor SS descrise mai 
sus contribuie la ascensiunea procesului comunicativ 
dintre solicitanţi şi AGEPI, similar oficiilor europene.
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REZUMAT

în lucrare sunt prezentate activităţile în vederea 
elaborării şi implementării softului specializat (SS) 
pentru depunerea online a cererilor de protecţie 
a OPI, descrierea succintă, priorităţile şi avantajele 
acestuia. Principalele recomandări, expuse în cadrul 
SS, oferă beneficii ce depăşesc, în mod evident, po-
tenţialele implicaţii negative. Implementarea SS va 
conduce la îmbunătăţirea procesului de documen-
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tare a informaţiei actualizate, veridice, calitative, 
complexe, accesibile solicitanţilor şi examinatorilor 
AGEPI. Efectul elaborării şi implementării acestuia 
va putea fi observat începând cu etapa dării în ex-
ploatare experimentale, deşi impactul deplin se va 
manifesta după implementarea celor trei proceduri: 
depunerea online a cererilor; achitarea online a ta-
xelor; elaborarea şi gestionarea Dosarului în format 
electronic. Rezultatul final îl va constitui automati-
zarea procedurii de expertiză a cererilor de protec-
ţie a OPI. 

ABSTRACT

The work presents the activities on development 
and implementation of the specialized software (SS) 

for online submission of applications for the protec-
tion of IPO, the brief description, priorities and be-
nefits thereof. The main recommendations set out 
in the SS, offer benefits that eloquently exceed the 
potential negative implications. SS implementation 
will lead to the improvement of the search for upda-
te, reliable, qualitative, comprehensive, information 
accessible to applicants and AGEPI examiners. The 
effect of its development and implementation would 
be seen from the stage of putting into experimental 
service, although the full impact will occur after the 
implementation of the three procedures: online sub-
mission of applications, online payment of fees, de-
velopment and management of electronic File. The 
end result will be the automation of the procedure of 
examination of applications for the protection of IPO.
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Asigurarea respectării drepturilor  
de proprietate intelectuală  

în Republica Moldova. Evoluţii şi provocări

|liviu SIBOV, juRist pRincipal, 
depaRtaMentul juRidic, aGepi  

asiGuRaRea RespectăRii dReptuRiloR de pRopRietate 
intelectuală, lupta contRa fenoMenului de con-

tRafaceRe şi piRateRie constituie unul dintRe subiectele 
aboRdate fRecvent în cadRul diveRseloR foRuRi inteRnaţi-
onale şi ReGionale – oRGanizaţia Mondială a pRopRietăţii  
intelectuale (oMpi), oRGanizaţia Mondială a coMeRţu-
lui (oMc), oRGanizaţia Mondială a sănătăţii (oMs), 
uniunea euRopeană, diveRse asociaţii inteRnaţionale ale 
titulaRiloR de dReptuRi de pRopRietate intelectuală, pRe-
cuM şi în cadRul neGocieRii unoR acoRduRi bilateRale pRi-
vind libeRul schiMb.

în urma adoptării Acordului privind aspectele 
drepturilor de proprietate intelectuală legate de co-
merţ (Acordul TRIPs), care a avut drept scop amelio-
rarea la nivel mondial a situaţiei privind asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală, 
s-a constatat că prevederile acestuia nu sunt sufi-
ciente pentru a contracara întru totul fenomenul 
contrafacerii şi pirateriei, mai ales în condiţiile imen-
sului progres tehnologic ce s-a produs în ultima vre-
me. în acest context, evoluţiile la nivel internaţional 
au atestat o încercare de a promova în afara Acor-
dului TRIPs unele măsuri privind asigurarea respec-
tării drepturilor de proprietate intelectuală, care să 
fie aplicate uniform de toate statele lumii.

în contextul dat, este notabilă Agenda de Dez-
voltare a OMPI, adoptată în septembrie 2007, care 

reflectă evoluţiile din acest domeniu şi reprezintă 
o încercare de a crea un sistem al proprietăţii inte-
lectuale balansat, orientat spre dezvoltare, care ar 
avea un impact semnificativ în crearea unei econo-
mii bazate pe cunoaştere, competitivitate, inovare 
şi transfer tehnologic. Este de menţionat, de aseme-
nea, Acordul comercial de combatere a contraface-
rii (ACTA), ce a provocat un şir de reacţii controver-
sate din partea societăţii civile.

Contrafacerea şi pirateria sunt, indiscutabil, fe-
nomene negative, uneori chiar periculoase, ce ur-
mează a fi combătute prin orice mijloace disponi-
bile, având în vedere faptul că consumatorul este 
indus în eroare în privinţa calităţii produsului con-
trafăcut, prezentat drept original, însă fabricat, de 
obicei, fără respectarea standardelor de siguranţă 
a consumatorului, astfel punându-i în pericol sănă-
tatea şi chiar viaţa. Veniturile provenite din aceste 
activităţi ilicite nu se supun taxelor şi sunt îndrep-
tate spre finanţarea unor activităţi ilegale cu efect 
antisocial şi mai pronunţat: traficul de fiinţe umane, 
droguri, arme, acte de terorism etc.

în calitatea asumată de stat independent ce as-
piră să devină membru al Comunităţii Europene, 
Republica Moldova a făcut paşi enormi pentru sta-
bilirea şi consolidarea sistemului său de protecţie a 
proprietăţii intelectuale, inclusiv sub aspectul asi-
gurării respectării drepturilor. De la stabilirea siste-
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mului de protecţie a proprietăţii intelectuale în anii 
1994-1997, perioadă în care au fost adoptate legile 
de specialitate în domeniu, ţara noastră a trecut 
printr-un şir de reforme legislative şi instituţionale 
menite să îmbunătăţească situaţia privind protec-
ţia drepturilor de proprietate intelectuală. Astfel, la 
începutul anilor 2000, pentru a se alinia la standar-
dele OMC, Republica Moldova a ajustat legislaţia sa 
în domeniul proprietăţii intelectuale cu cerinţele 
Acordului privind aspectele drepturilor de proprie-
tate intelectuală legate de comerţ (TRIPs).

în perioada anilor 2008-2010, Republica Moldo-
va a adoptat un cadru legislativ nou în domeniul 
proprietăţii intelectuale armonizat întru totul cu 
acquis-ul comunitar. Mai mult decât atât, au fost 
efectuate modificări în legislaţia naţională în vede-
rea asigurării respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală, precum sunt:

 ▪ competenţa în examinarea cazurilor privind 
proprietatea intelectuală a fost transferată de la ju-
decătoriile de circumscripţie la o singură instanţă 
– Curtea de Apel Chişinău, astfel fiind asigurată o 
quasi specializare a judecătorilor;

 ▪ legile de specialitate conţin un capitol separat  
„Asigurarea respectării drepturilor”, care prevede 
un şir de măsuri civile ce pot fi aplicate cu concursul 
instanţei de judecată;

 ▪ a fost creată Comisia Naţională de Proprietate 
Intelectuală, rolul căreia este de a îmbunătăţi comu-
nicarea dintre autorităţile responsabile cu implica-
rea sectorului privat;

 ▪ au fost prevăzute sancţiuni administrative şi 
penale pentru încălcarea drepturilor de proprietate 
intelectuală;

 ▪ a fost stabilită procedura vamală de protecţie 
a drepturilor de proprietate intelectuală;

 ▪ a fost stabilită procedura ex-officio privind 
depistarea infracţiunilor din domeniul proprietăţii 
intelectuale.

Justificarea unor asemenea măsuri decurge din 
însăşi natura şi esenţa dreptului de proprietate inte-
lectuală, acesta reprezentând un drept exclusiv de 
a dispune de proprietatea în cauză şi de a interzi-
ce terţilor orice utilizare comercială a acesteia fără 
acordul titularului de drepturi. Prin urmare, titularu-
lui unui drept de proprietate intelectuală urmează 
să i se ofere nu doar posibilităţi sigure de a-şi prote-
ja şi realiza drepturile, dar şi mijloace reale pentru a 

asigura respectarea efectivă a drepturilor sale, pre-
cum şi sancţionarea persoanelor care încalcă aceste 
drepturi.

Menţionăm faptul că în Republica Moldova titu-
larii unor drepturi de proprietate intelectuală dis-
pun de mijloace civile, administrative şi penale de 
apărare a drepturilor lor.

în cadrul procedurii civile de soluţionare a unui 
litigiu din domeniul proprietăţii intelectuale, ca o 
generalizare, pot fi solicitate următoarele:

 ▪ recunoaşterea dreptului de proprietate inte-
lectuală;

 ▪ anularea unui drept de proprietate intelectuală;
 ▪ interzicerea unor acţiuni ce constituie o încăl-

care a drepturilor titularului;
 ▪ restabilirea situaţiei existente anterior încăl-

cării dreptului de proprietate intelectuală;
 ▪ anularea şi/sau recunoaşterea nulităţii unui 

contract privind transmiterea drepturilor de proprie-
tate intelectuală (licenţă, cesiune, franchising sau gaj);

 ▪ compensarea pagubelor suferite în urma în-
călcării drepturilor de proprietate intelectuală;

 ▪ compensarea pagubei morale;
 ▪ anularea unei decizii a Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală.
Actualmente, în Republica Moldova mijloacele 

civile sunt printre cele mai utilizate de către titula-
rii drepturilor de proprietate intelectuală, în pofida 
faptului că uneori un proces civil poate dura mai 
mulţi ani. Totodată, în cadrul procesului civil instan-
ţa de judecată, la cererea titularului de drepturi, 
poate ordona să fie întreprinse mai multe măsuri 
menite să contribuie la soluţionarea cazului.

Astfel, instanţa de judecată poate emite o înche-
iere prin care să oblige prezentarea dovezilor aflate 
în gestiunea unei alte părţi, inclusiv a documentelor 
financiare şi bancare, sub rezerva de a fi respectate 
informaţiile confidenţiale. O astfel de încheiere poa-
te fi emisă chiar şi fără audierea persoanei ce deţine 
probele respective, în scopul de a conserva probele 
relevante. De asemenea, instanţa de judecată poa-
te solicita oricărei persoane implicate în circuitul 
comercial cu produse contrafăcute să prezinte, sub 
rezerva sancţionării, informaţii privind reţeaua de 
distribuţie a acestor produse etc. Mai mult decât 
atât, presupusul contravenient poate fi somat de 
instanţa de judecată să depună o cauţiune sau să 
ofere un alt tip de garanţii privind despăgubirea ti-
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tularului în cazul în care prima va fi găsită vinovată, 
sau chiar să aplice sechestru pe proprietăţile mate-
riale şi financiare ale contravenientului până la solu-
ţionarea în fond a litigiului.

în cazul în care instanţa va constata încălcarea 
drepturilor de proprietate intelectuală, aceasta 
poate dispune, la cererea titularului, retragerea din 
circuitul comercial (aplicarea sechestrului) a mărfu-
rilor contrafăcute sau piratate şi a utilajului utilizat 
pentru a le produce. în privinţa mărfurilor contrafă-
cute sau piratate, instanţa de judecată poate dispu-
ne şi distrugerea acestora. De asemenea, instanţa 
poate dispune despăgubirea titularului, reieşind 
din paguba reală suportată sau, în cazul lipsei rea-
voinţei, reieşind din cel puţin valoarea royalty ce 
i-ar fi fost datorată titularului în cazul solicitării unei 
licenţe.

Mijloacele administrative, conform Capitolului 
XII al Codului vamal, oferă titularului o cale eficientă 
de a stopa importul/exportul produselor ce încalcă 
dreptul său de proprietate intelectuală.

Mijloacele administrative, conform Codului con-
travenţional, şi mijloacele penale, conform Codului 
penal, au în comun procedura de iniţiere a dosaru-
lui. Astfel, dosarul poate fi iniţiat în baza plângerii, 
denunţului, autodenunţului sau depistării infracţi-
unii nemijlocit de către colaboratorii organului de 
urmărire penală.

în cazul în care organul de urmărire penală de-
pistează nemijlocit sau este sesizat despre săvârşi-
rea sau pregătirea pentru săvârşirea unor infracţiuni 
prevăzute de art.1852 Cod penal al Republicii Mol-
dova sau art. 96-103 Cod contravenţional al Repu-
blicii Moldova, acesta notifică titularul de drepturi 
privind faptele respective. în situaţia dată, este por-
nită urmărirea penală, dacă titularul de drepturi, în 
termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii noti-
ficării, va depune plângerea; în caz contrar, organul 
de urmărire penală nu porneşte urmărirea penală. 

Constatăm faptul că mijloacele administrative 
oferă un mecanism rapid pentru sancţionarea per-
soanelor implicate în producerea/distribuirea pro-
duselor contrafăcute sau pirat, prin aplicarea unor 
amenzi şi sechestrarea mărfurilor respective, iar 
mijloacele penale oferă posibilitatea de a sancţiona 
mai dur infracţiunile, fiind prevăzute inclusiv terme-
ne de privaţiune de libertate în cazul unor circum-
stanţe agravante, cum sunt: 

a) săvârşirea infracţiunii de către două sau mai 
multe persoane;

b) săvârşirea infracţiunii de un grup criminal or-
ganizat sau de o organizaţie criminală;

c) săvârşirea infracţiunii prin constrângere fizică 
sau psihică;

d) săvârşirea infracţiunii în proporţii deosebit 
de mari.

Putem afirma cu certitudine că, sub aspect le-
gislativ, Republica Moldova a implementat cele mai 
înalte standarde şi s-a aliniat la cerinţele Comunită-
ţii Europene din domeniul respectiv. Totodată, este 
unanim recunoscut faptul că sistemul de asigurare 
a respectării drepturilor de proprietate intelectu-
ală în ansamblu prezintă anumite deficienţe. Spre 
exemplu, Alianţa Internaţională pentru Proprietate 
Intelectuală (AIPI) a recomandat, în raportul său 
special 301 privind drepturile de autor şi asigurarea 
respectării acestora, monitorizarea în continuare a 
situaţiei privind contrafacerea şi pirateria din Re-
publica Moldova. Totodată, AIPI a evidenţiat unele 
probleme existente la noi, în opinia sa, printre care 
au fost enumerate:

 ▪ lipsa unei activităţi consistente şi coerente 
din partea organelor de drept privind contracararea 
fenomenelor pirateriei şi contrafacerii;

 ▪ sensibilizarea insuficientă a publicului;
 ▪ lipsa titularilor de drepturi pe piaţa Republicii 

Moldova;
 ▪ neiniţierea în domeniu a ofiţerilor de urmărire 

penală;
 ▪ insuficienţa cazurilor de deplasare în teritoriu 

pentru depistarea încălcărilor drepturilor de propri-
etate intelectuală;

 ▪ insuficienţa resurselor materiale şi umane a 
subdiviziunilor responsabile de lupta cu fenomenul 
contrafacerii şi pirateriei.

Unele dintre problemele indicate de AIPI au fost 
deja abordate. în acest sens, este de menţionat creş-
terea considerabilă în ultimii doi ani a numărului de 
titulari de drepturi prezenţi pe teritoriul Republicii 
Moldova; organizarea unui şir de seminare pentru 
reprezentanţii organelor de drept, instanţelor de 
judecată şi mandatarilor autorizaţi; organizarea 
în perioada mai-octombrie 2012 a unei campanii 
de sensibilizare a publicului privind fenomenul de 
contrafacere şi piraterie „STOP pirateria şi contrafa-
cerea!”.
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Concomitent, în perioada noiembrie 2010–apri-
lie 2012 în Republica Moldova a derulat proiectul 
TWINNING „Suport pentru implementarea şi res-
pectarea drepturilor de proprietate intelectuală în 
Republica Moldova”, în cadrul căruia au fost evalua-
te mai multe aspecte din domeniul dat şi au fost îna-
intate unele recomandări care urmează să fie luate 
în considerare şi implementate efectiv.

Un interes deosebit prezintă iniţiativa creării 
unui Sistem informaţional unic în domeniul propri-
etăţii intelectuale, ce ar  include o Bază de date co-
mună, fiind implicaţi Ministerul Afacerilor Interne, 
Procuratura Generală, Serviciul Vamal şi Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Baza de date 
respectivă va putea fi utilizată de ofiţerii de urmărire 
penală autorizaţi, pentru a investiga mult mai rapid 
un dosar în domeniul proprietăţii intelectuale, pre-
cum şi de către Observatorul respectării drepturilor 
de proprietate intelectuală, creat pe lângă Agenţia 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, pentru a 
elabora rapoarte, a analiza situaţia la zi  şi a emite 
unele recomandări pentru ameliorarea situaţiei. 

O altă problemă care necesită să fie examinată 
de urgenţă o constituie lipsa unei metodologii sau a 
unui ghid privind evaluarea pagubei cauzate titula-
rului de drepturi. în lipsa unor asemenea materiale, 
se produc situaţii absurde când, eventual, o persoa-
nă este condamnată la privaţiune de libertate pentru 
comercializarea câtorva unităţi de produse contrafă-
cute, întrucât  drept bază de calcul se ia preţul unitar 
al produsului original, iar în alt caz o persoană care 
comercializează un lot mare de mărfuri contrafăcu-
te se poate alege doar cu un dosar administrativ şi 
o amendă simbolică, din motivul că drept bază de 
calcul este luat profitul realizat de persoana în cauză.

Mai există unele deficienţe şi în sistemul de ges-
tiune a produselor contrafăcute confiscate. Aces-
te produse au în prezent un statut ambiguu, dat 

fiind faptul că nu există o claritate în executarea 
procedurilor de predare/primire/distrugere şi în 
competenţele organelor de stat abilitate. Mai mult 
decât atât, nu există o bază materială solidă pentru 
păstrarea acestor produse şi distrugerea lor. în ase-
menea circumstanţe, ofiţerul de urmărire penală 
nu este motivat îndeajuns să iniţieze proceduri ex-
officio, intervenind mai multe dificultăţi în dosare-
le pornite. Pentru soluţionarea problemei în cauză 
este necesară revizuirea legislaţiei din domeniu, in-
clusiv  clarificarea procedurilor şi a competenţelor, 
precum şi preconizarea faptului că produsele con-
trafăcute sunt suspuse distrugerii, cu excepţia cazu-
lui în care de pe produs poate fi înlăturat obiectul 
de proprietate intelectuală, iar titularul îşi exprimă 
acordul ca aceste produse să fie donate în folosul 
păturilor social vulnerabile. Evident, doar atunci 
când se atestă corespunderea produsului cerinţelor 
obligatorii privind siguranţa şi sănătatea publică. în 
eventualitatea distrugerii produselor contrafăcute, 
poate fi examinată oportunitatea efectuării acestei 
proceduri din contul statului, contravenientului sau 
titularului de drepturi, admiţându-se posibilitatea 
ca sumele respective să fie rambursate ulterior, în 
cadrul procesului civil, din contul contravenientului.

în încheiere, remarcăm faptul că, deşi Republi-
ca Moldova acordă o atenţie sporită domeniului 
de proprietate intelectuală, mai există suficiente 
rezerve în ceea ce priveşte asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală, întrucât 
fenomenele contrafacerii şi pirateriei evoluează şi 
se adaptează mereu la noile condiţii social-econo-
mice, inclusiv tehnologice. Pentru a lupta eficient 
cu aceste fenomene negative este necesar efortul 
comun permanent al autorităţilor de resort, titula-
rilor de drepturi şi al partenerilor externi în vederea 
perfecţionării mijloacelor de protecţie a drepturilor 
de proprietate intelectuală.
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REZUMAT

în calitatea asumată de stat independent ce as-
piră să devină membru al Comunităţii Europene, 
Republica Moldova a făcut paşi enormi pentru sta-
bilirea şi consolidarea sistemului său de protecţie a 
proprietăţii intelectuale, inclusiv sub aspectul asi-
gurării respectării drepturilor. Ţara noastră a trecut 
printr-un şir de reforme legislative şi instituţionale 
menite să îmbunătăţească situaţia privind protec-
ţia drepturilor de proprietate intelectuală. Pentru 
a se alinia la standardele OMC, Republica Moldova 
a ajustat legislaţia sa în domeniul proprietăţii inte-
lectuale cu cerinţele Acordului privind aspectele 
drepturilor de proprietate intelectuală legate de 
comerţ (TRIPs), a adoptat un cadru legislativ nou în 
domeniul proprietăţii intelectuale, armonizat întru 
totul cu acquis-ul comunitar, au fost efectuate mo-
dificări semnificative în legislaţia naţională. Cu toate 
acestea, mai există suficiente rezerve în ceea ce pri-
veşte asigurarea respectării drepturilor de proprie-
tate intelectuală, întrucât fenomenele contrafacerii 
şi piraterii evoluează şi se adaptează mereu la noile 
condiţii social economice, inclusiv tehnologice.

ABSTRACT

In the assumed capacity of independent state 
that aspires to become a member of the European 
Community, Moldova has made enormous steps 
in establishing and strengthening its intellectual 
property protection system, including in terms of 
ensuring the enforcement of rights. Our country 
went through a series of legislative and instituti-
onal reforms aimed at improving the situation on 
protection of intellectual property rights. To align 
with WTO standards, Moldova has adjusted its le-
gislation on intellectual property with the require-
ments of the Agreement on Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights (TRIPS), adopted 
a new legal framework on intellectual property, 
fully harmonized with the acquis communautaire, 
there were made significant changes in national 
legislation. However, there are sufficient reserves 
in the enforcement of intellectual property rights, 
as counterfeiting and piracy phenomena evolve 
and adapt constantly to new socio-economic con-
ditions, including technology.
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Apărarea drepturilor de proprietate 
intelectuală. Activitatea Comisiei  

de Contestaţii AGEPI

|luMiniţa BODAREV, MaGistRu în dRept, 
juRist pRincipal secţia contencios  
şi GestionaRe statut juRidic opi, aGepi

asiGuRaRea dReptuRiloR de pRopRietate intelectua-
lă favoRizează dezvoltaRea social-econoMică şi 

pRoMovează investiţiile pentRu noile pRoduse şi seRvicii. în 
aceste condiţii sunt necesaRe efoRtuRi susţinute din paR-
tea fiecăRui stat pentRu ReGleMentaRea cadRului leGal în 
doMeniul pRopRietăţii intelectuale şi aplicaRea noRMeloR 
coRespunzătoaRe. existenţa unui sisteM coeRent de noR-
Me pRivind coMpetenţa coMisiei de contestaţii a aGepi 
peRMite soluţionaRea litiGiiloR pe cale extRajudiciaRă, iaR 
coRectitudinea soluţiiloR pRonunţate este confiRMată şi 
pRin MenţineRea hotăRâRiloR adoptate de cătRe instanţa 
de judecată, fapt ce  conduce la stabiliRea unei pRactici 
unitaRe asupRa cazuRiloR siMilaRe.

Comisia de Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI) este organul cu 
drept de soluţionare pe cale extrajudiciară a litigi-
ilor din domeniul proprietăţii intelectuale.

în activitatea sa, Comisia de Contestaţii aplică ac-
tele normative în vigoare, prevederile legilor speci-
ale în domeniul proprietăţii intelectuale şi normele 
Codului de procedură civilă al Republicii Moldova. 
Menţionăm faptul că, acum trei ani, a fost aprobat 
Regulamentul Comisiei de contestaţii a AGEPI prin 
Hotărârea Guvernului nr. 257 din 02.04.2009.

Comisia de Contestaţii are următoarele atribuţii 
principale:

a) soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva 
deciziilor de înregistrare sau de respingere a înre-
gistrării obiectelor de proprietate intelectuală, a ho-
tărârilor emise în cadrul procedurii de examinare a 
cererilor şi de acordare a titlurilor de protecţie pen-
tru obiectele de proprietate intelectuală, precum şi 
a celor emise în perioada de valabilitate a titlurilor 
de protecţie; 

b) examinarea altor litigii atribuite după compe-
tenţă în baza legilor speciale. 

Contestaţiile depuse sunt examinate în Comisia 
de Contestaţii doar după emiterea deciziilor sau 
hotărârilor, ca rezultat al definitivării procedurii de 
înregistrare.

în urma examinării cererii, Comisia de contestaţii 
adoptă una din următoarele hotărâri: 

a) de menţinere în vigoare a hotărârii sau a deci-
ziei contestate; 

b) de anulare totală sau parţială a hotărârii sau a 
deciziei contestate; 

c) de remitere a dosarului spre reexaminare sub-
diviziunii respective a AGEPI, a cărei hotărâre sau 
decizie a fost contestată; 

d) orice altă hotărâre, conform competenţei. 
Hotărârea Comisiei de Contestaţii poate fi ataca-

tă de către părţi în instanţele judecătoreşti în modul 
şi în termenele stabilite de actele legislative din do-
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meniul proprietăţii intelectuale, precum şi de legis-
laţia de procedură civilă.

Cu referinţă la anul 2011, în Comisie au fost depu-
se 135 de contestaţii, cu 19 (16%) mai multe decât 
în anul precedent. La finele anului 2010, la Comisie 
se aflau în curs de examinare 58 de contestaţii.

în perioada ultimilor cinci ani numărul contesta-
ţiilor depuse constituiau, respectiv (fig. 1):

Conform datelor prezentate, se constată, în ge-
neral, o situaţie stabilă, însă cu o anumită majorare 
a numărului de contestaţii depuse anterior intrării în 
vigoare a legilor noi din domeniul dat, conform căro-
ra s-a modificat competenţa Comisiei de Contestaţii. 
Drept urmare, o parte a litigiilor examinate au trecut 
în competenţa Curţii de Apel Chişinău (de exemplu, 
decăderea din drepturi ca urmare a neutilizării mărcii 
în decursul perioadei de cinci ani, examinarea cereri-
lor de recunoaştere a notorietăţii mărcii).

După subiectul lor, contestaţiile parvenite în 
anul 2011 se distribuie în modul următor:  49 (36%) 
provin de la solicitanţi naţionali, 4 (3%) – de la per-

soane terţe naţionale, 70 (52%) – de la solicitanţi 
străini, 12 (9%) – de la persoane terţe străine (fig. 
2, 3):

în comparaţie cu anul precedent, numărul con-
testaţiilor depuse de solicitanţii naţionali s-a majo-
rat cu 16 (48%), numărul contestaţiilor depuse de 
solicitanţii străini a rămas acelaşi, iar numărul con-
testaţiilor depuse de persoane terţe străine şi per-
soane terţe naţionale s-a mărit cu 2 (20 la sută) şi, 
respectiv, cu 1 (33 la sută).

După obiectul de proprietate industrială, con-
testaţiile depuse în anul de referinţă au ca obiect 
doar mărcile, inclusiv 74 (55%) – mărci naţionale şi 
61 (45%) mărci internaţionale. Coraportul contesta-
ţiilor depuse vizavi de deciziile adoptate în subdivi-
ziunile respective ale AGEPI este de 2,6%, şi anume, 
135 de  contestări ale deciziilor, din numărul total 
de 5191 de decizii (1676 referitoare la mărcile  naţi-
onale şi 3515 – la mărcile internaţionale), adoptate 
în procesul  examinării din cadrul Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pe parcursul 
anului 2011.

Dacă întreprindem o tentativă de a clasifica con-
testaţiile depuse în perioada de bilanţ, am putea 
scoate în evidenţă două grupe principale:

Fig. 1. Statistica depunerii contestaţiilor 
pentru anii 2007-2011

Anii 2009 2010 2011
Solicitanţi naţionali 25 33 49

Solicitanţi străini 78 70 70

Persoane terţe naţionale 8 3 4

Persoane terţe străine 29 10 12

Total 140 116 135

Fig. 2. Contestaţii depuse de solicitanţi Fig. 3. Contestaţii depuse de persoane terţe
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1. Contestaţii depuse din numele persoanelor 
terţe împotriva deciziilor de înregistrare a mărcii 
(16 contestaţii);

2. Contestaţii depuse din numele solicitanţilor 
împotriva deciziilor (119 contestaţii). 

A doua categorie de contestaţii poate fi divizată în 
mai multe subgrupe:       

 – împotriva deciziei de respingere (totală sau 
parţială) a cererii de înregistrare a mărcii – 102 con-
testaţii;

 – împotriva deciziei de retragere a cererii de în-
registrare a mărcii – 5 contestaţii;

 – împotriva deciziei de înregistrare a mărcii fără 
drept exclusiv asupra elementelor verbale – 3 con-
testaţii;

 – privind repunerea în drepturi – 8 contestaţii; 
 – alte contestaţii (de exemplu, a fost depusă o 

singură contestaţie împotriva deciziei de neaccep-
tare a modificărilor).

în continuare, vom prezenta situaţia privind con-
testaţiile depuse în 2011 la Comisie, examinate şi 
finisate, care reprezintă 51% din numărul total (fig. 
4), prin adoptarea pe parcursul anului 2011 a hotă-
rârilor corespunzătoare. De menţionat faptul că, din 
135 de contestaţii, 8 (6%) au fost considerate nede-
puse şi nu s-au admis spre examinare în Comisie în 
legătură cu unele iregularităţi (de obicei, motivul 
fiind neplata taxei pentru depunerea contestaţiei 
conform p. 69 din Taxele pentru servicii cu semni-
ficaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor de  
proprietate intelectuală, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997). 

Contestaţii formulate de terţi 
Din 16 contestaţii formulate de terţi depuse, Co-

misia a examinat şi finisat 6 contestaţii, prin adop-
tarea a 6 hotărâri: 

 – o hotărâre privind respingerea revendicărilor, 
cu menţinerea în vigoare a deciziei contestate (do-
sarul IR 1033185 - a fost invocat art. 7(1)g), art. 8(1)
b) din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind 
protecţia mărcilor (în continuare Legea nr. 38/2008); 

 – 3 hotărâri de acceptare a revendicărilor con-
testatarilor (1 – în temeiul art. 7(1(g) din Legea nr. 
38/2008 – dosarul nr. depozit 027193; 1 – în temeiul 
art. 8(1(b) din Legea nr. 38/2008 – dosarul nr. depo-
zit 027757 şi alta acceptată în temeiul art. 8(4)a) din 
Legea nr. 38/2008 – dosarul nr. depozit 025805), cu 
abrogarea deciziilor de înregistrare a mărcilor şi res-
pingerea cererilor respective;

 – 2 contestaţii au fost considerate neîntemeia-
te, fiind invocat art. 8(4)a) din Legea nr. 38/2008 (nr. 
depozit 026775 şi 026773), însă solicitantul a refu-
zat înregistrarea mărcilor pe numele său şi, drept 
urmare, deciziile de înregistrare au fost abrogate, 
iar cererile au fost respinse de la înregistrare. 

De menţionat faptul că, din numărul total al con-
testaţiilor formulate de terţi, 10 au trecut în stocul 
anului următor, 2012, iar din acestea, 7 au fost exa-
minate ulterior şi finisate (o hotărâre de acceptare a 
revendicărilor contestatarului (dosarul IR 1030883), 
cu modificarea parţială a deciziei contestate, şi 6 ho-
tărâri de respingere (nr. depozit 027169, nr. depozit 
027303, nr. depozit 027304, nr. depozit 027305, nr. 
depozit 028407, nr. depozit 028621), menţinându-se 
în vigoare deciziile de înregistrare a mărcilor contes-
tate, iar 3 contestaţii sunt în procedură de examinare 
(IR 1047226, nr. depozit 027407, nr. depozit 027510). 

Motive absolute
Din 21 de contestaţii depuse pe motive absolu-

te, 2 contestaţii au fost considerate nedepuse, iar 
12 contestaţii au fost examinate şi finisate prin 
adoptarea a 12 hotărâri, inclusiv:  

Fig. 4. Contestaţii depuse şi examinate în anul 2011 
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- o hotărâre privind respingerea revendicării 
contestatarului, cu menţinerea în vigoare a deciziei 
contestate (BLOSSOM AROMA IR 1009976); 

- 11 hotărâri privind acceptarea totală a revendi-
cărilor, şi anume:   

* 1 – acceptată în temeiul art. 6 quinquies al Con-
venţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii in-
dustriale (1883) (dosarul IR 914 430);

* 2 – acceptate în temeiul art. 7(2) din Legea nr. 
38/2008 (nr. depozit 026045 şi 026046);

* 1 – acceptată în temeiul materialelor prezenta-
te, conform cărora s-a demonstrat că marca solicita-
tă a avut caracter distinctiv, s-a constatat refuzul ne-
întemeiat în baza art. 7(1)b) din Legea nr. 38/2008 
(IR 676 489);

* 2 – acceptate în temeiul materialelor prezen-
tate, conform cărora s-a dovedit faptul că înregis-
trarea mărcii solicitate nu poate induce în eroare 
consumatorul (art. 7(1)g) din Legea nr. 38/2008 (IR 
1031276,  IR 1006535);

* 4 – acceptate în temeiul materialelor prezen-
tate, conform cărora s-a demonstrat că mărcile so-
licitate nu indică asupra caracteristicilor produsului 
sau serviciului revendicat (art. 7(1)c) din Legea nr. 
38/2008 (IR 1022427, IR 1048900, IR 1030925,  nr. 
depozit 027495); 

* 1 – acceptată în temeiul art. 6 ter alin. 1 p. C al 
Convenţiei de la Paris (IR 1013159). 

La sfârşitul perioadei de bilanţ, 7 contestaţii de-
puse pe motive absolute au rămas în stoc, însă ul-
terior, pe parcursul anului curent, 3 contestaţii au 
fost examinate şi finisate, adoptându-se 3 hotărâri 
de acceptare a revendicărilor contestatarilor, o con-
testaţie fiind considerată nedepusă, iar 3 contestaţii 
rămânând în procedură de examinare. 

Motive relative
Din 81 de contestaţii depuse pe motive relative, 

6 au fost considerate nedepuse, iar 37 au fost exa-
minate şi finisate prin adoptarea a 8 hotărâri de 
respingere a revendicărilor contestatarului şi 29 de 
hotărâri de acceptare a revendicărilor, inclusiv: 

* 11 – acceptate în temeiul scrisorilor de acord 
prezentate;

* 2 – acceptate în urma decăderii motivelor de 
refuz (de exemplu, termenul mărcii opuse a expirat 
(nr. depozit 026223) sau marca opusă a fost cesiona-
tă pe numele contestatarului (nr. depozit 024676);

* 3 – acceptate ca rezultat al limitării solicitan-

tului la o listă concretă de produse sau servicii (nr. 
depozit 026682, IR 1034190, nr. depozit 026783);

* 11 – acceptate drept urmare a argumentelor 
şi materialelor prezentate prin care s-a considerat 
că mărcile aflate în coliziune pot coexista (IR 471 
489, IR 1012711, IR 1017252, nr. depozit 026889, IR 
1007028, IR 1025074, IR 964 615, IR 926 851, nr. de-
pozit 027515, IR 1047266, IR 1031770);

* 2 – acceptate ca urmare a unui fapt juridic con-
statat de instanţa de judecată (nr. depozit 025234, 
nr. depozit 025235). 

Din 38 de contestaţii depuse pe motive relative, 
care au rămas în stoc la finele anului 2011, ulteri-
or au fost examinate şi finisate 25, fiind adoptate 
23 de hotărâri (19 – de acceptare a revendicărilor 
contestatarului, 4 – de respingere a revendicărilor 
contestatarului, cu menţinerea în vigoare a deciziei 
contestate) şi 2 încheieri privind încetarea procedu-
rii de examinare a contestaţiei; 2 contestaţii au fost 
considerate nedepuse, iar 11 sunt în procedură de 
examinare. 

în privinţa contestaţiilor depuse împotriva deci-
ziilor prin care cererile de înregistrare a mărcilor au 
fost considerate retrase, vom remarca faptul că toa-
te au fost acceptate, solicitanţilor permiţându-li-se 
continuarea procedurilor de înregistrare şi eliberare 
a certificatelor de înregistrare a mărcilor, cu condi-
ţia achitării taxelor necesare (nr. depozit 025018, 
028160, 025438, 025931, 026495). 

în ceea ce priveşte contestaţiile depuse împo-
triva deciziilor de înregistrare a mărcilor fără drept 
exclusiv asupra elementelor verbale, 2 au fost 
examinate şi finisate prin adoptarea a 2 hotărâri 
de acceptare a revendicărilor contestatarului (IR 
1034142, nr. depozit 027355), iar o contestaţie a ră-
mas în stoc şi se află în procedură de examinare (nr. 
depozit 028073). 

Din 8 contestaţii depuse în vederea repunerii în 
drepturi, 6 au fost examinate şi finisate prin adop-
tarea a 6 hotărâri, inclusiv: 

- 2 hotărâri privind respingerea revendicării con-
testatarului (1 – în temeiul art. 49(5) din Legea nr. 
38/2008 – dosarul nr. 8153) şi o contestaţie a fost 
considerată nemotivată (neprezentarea dovezilor în 
sprijinul solicitantului – dosarul nr. depozit 024637);  

- 4 hotărâri privind repunerea în dreptul de a 
contesta decizia respectivă (nr. depozit 024250, 
023114, 025625, 026769). 
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Din categoria respectivă au rămas în stoc 2 con-
testaţii care sunt în procedură de examinare (nr. de-
pozit 026424, IR 1047834). 

Referitor la alte categorii de contestaţii depuse,  
după cum s-a menţionat mai sus, s-a înregistrat doar 
o contestaţie, şi anume împotriva deciziei de neac-
ceptare a modificărilor la o marcă notorie (Hard Rock 
Cafe nr. 3 conform Registrului Mărcilor Notorii), în pri-
vinţa căreia procedura de examinare a contestaţiei a 
fost încetată la cererea reprezentantului solicitantu-
lui, cu adoptarea încheierii corespunzătoare.

Din numărul total al contestaţiilor depuse în 
2011 (fig. 5), cele mai frecvente motive invocate ţin 
de motivele relative 72% (art. 8 al Legii nr. 38/2008); 
15% ţin de motivele absolute (art. 7 al Legii nr. 
38/2008), 6% se referă la repunerea în drepturi (art. 
49 al Legii nr. 38/2008), iar 7% reprezintă alte cate-
gorii de contestaţii.

Observăm că contestaţiile depuse pe motive re-
lative constituie o majoritate absolută. De aseme-
nea, este necesar să menţionăm faptul că 86% din 
numărul acestora au la bază conflictul cu mărcile 
identice sau similare, protejate pe numele altor per-
soane pentru produse, servicii identice sau similare 
(art. 8(1)b) al Legii nr. 38/2008) – fig. 6. 

Din contestaţiile depuse pe motive absolute, 
33% au ca temei dezacordul solicitanţilor cu fap-
tul că semnele propuse pentru înregistrare sunt, în 
opinia lor, constituite din semne sau din indicaţii 
ce pot servi în comerţ pentru a desemna anumite 
caracteristici ale produsului sau prestării serviciului, 
iar 28% se referă la inducerea în eroare a consuma-
torului privind originea geografică, calitatea ori na-
tura produsului şi/sau a serviciului (fig. 7).

Pe parcursul anului 2011, Comisia a organizat 19 
şedinţe, fiind confirmate spre examinare 214 dosare, 
dintre care, examinarea a 78 de dosare a fost amâna-
tă din diverse motive întemeiate şi, la finele anului 
de referinţă, se aflau în procedură de examinare, iar 
136 de contestaţii au fost examinate şi finisate, ad-
optându-se 136 de hotărâri şi încheieri, inclusiv:

 – 95 de hotărâri de acceptare totală (83) sau 
parţială (12) a revendicărilor contestatarilor; 

 – 26 de hotărâri de respingere a revendicărilor 
contestatarilor;

 – 15 încheieri, inclusiv 13 – de transmitere la re-
examinare a dosarelor şi 2 – de încetare a procedurii 
de examinare a contestaţiei.

Este necesar de menţionat faptul că tabelul pre-
zentat nu include numărul încheierilor adoptate în 
cadrul procesului de examinare a contestaţiilor pri-
vind amânarea examinării unor contestaţii din diver-

se motive întemeiate (78 de încheieri), fiindcă unul 
şi acelaşi dosar poate fi amânat de mai multe ori şi, 
astfel, nu ar reflecta coerent situaţia contestaţiilor 
examinate, de aceea datele prezentate reflectă situa-
ţia contestaţiilor examinate, şi anume, finalizate. 

Comparativ, în anul 2010 au fost examinate 111 con-
testaţii şi au fost emise 92 de hotărâri şi 19 încheieri, iar 
în anul 2009 au fost examinate 187 de contestaţii şi au 
fost emise 157 de hotărâri şi 30 de încheieri (fig. 8).

Majoritatea hotărârilor şi încheierilor adoptate – 
131 (96,3%) – se referă la mărci, 2 (1,5%) hotărâri – la 
desene şi modele industriale şi 3 (2,2%) – la invenţii, 
examinate din stocul anilor precedenţi.

Conform categoriei obiectelor de proprietate in-
dustrială, hotărârile adoptate pe parcursul ultimilor 
trei ani se distribuie astfel:

Fig. 5. Clasificarea contestaţiilor 
după motivul contestării

Fig. 6. Repartizarea contestaţiilor depuse pe motivele 
relative (conform art. 8 al Legii nr. 38/2008)
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La finele anului 2011, la Comisie se aflau în stoc 
64 de contestaţii.

De remarcat faptul că, din cele 136 de hotărâri 
şi încheieri adoptate de Comisia de Contestaţii pe 
parcursul anului 2011, în această perioadă au fost 
atacate în instanţa de judecată doar 7 hotărâri, re-
spectiv: 

a) o hotărâre a fost menţinută în vigoare; 
b) o hotărâre a fost anulată;  
c) în privinţa unei hotărâri, cererea a fost scoasă 

de pe rol; 
d) 4 cereri de chemare în judecată la finele anului 

2011 se mai aflau în proces de examinare.
Astfel, prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău 

din 18 noiembrie 2011, acţiunea BOLşACOV Dmi-
trii împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală privind anularea hotărârii Comisiei de 
Contestaţii din 2011.02.09 prin care s-a menţinut în 
vigoare hotărârea Departamentului Mărci, Modele 
şi Desene Industriale din 2010.04.20 de respingere 
a cererii de înregistrare a desenului şi modelului 

industrial cu titlul „Borcan din sticlă” nr. depozit f 
2009 0017 din 2009.04.08 pe numele solicitantului 
BOLşACOV Dmitrii a fost respinsă, cu menţinerea în 
vigoare a hotărârii Comisiei de Contestaţii AGEPI. 
Hotărârea judecătorească nu a fost supusă căilor de 
atac şi este definitivă.

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 23 
martie 2011, acţiunea î.C.S. „Fabrica de Vinuri şi 
Coniacuri „Zolotoi Aist” S.R.L. împotriva AGEPI pri-
vind anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii 
din 2010.12.23 (dar expediată în 2011), prin care 
s-a menţinut în vigoare decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 2010.08.02 
de respingere a cererii de înregistrare a mărcii 
verbale „ЗОлОтОЙ аИСт” nr. depozit 025548 din 
2009.07.06 pe numele solicitantului î.C.S. „Fabrica 
de Vinuri şi Coniacuri „Zolotoi Aist” S.R.L., a fost ad-
misă şi s-a anulat hotărârea Comisiei de Contestaţii 
AGEPI. însă, ulterior, prin decizia Colegiului civil şi 
de contencios administrativ al Curţii Supreme de 
Justiţie din 2012.01.24 a fost admis recursul decla-
rat de AGEPI, fiind casată hotărârea Curţii de Apel 
Chişinău din 23 martie 2011, cu restituirea pricinii 
spre rejudecare la Curtea de Apel Chişinău de un alt 
complet de judecători.

în privinţa hotărârii Comisiei de Contestaţii 
din 2011.05.23 privind anularea deciziei Depar-
tamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale 
din 2010.10.18 şi respingerea cererii de înregis-

Fig. 7. Repartizarea contestaţiilor depuse pe motivele absolute (conform art. 7 al Legii nr. 38/2008)   

OPI 2009 2010 2011
Mărci 179 105 131

Desene şi Modele 
Industriale 2 3 2

Invenţii 1 3 3

Modele de utilitate 5 - -

Total 187 111 136
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trare a mărcii verbale „ING” nr. depozit 025320 din 
2009.05.04 pe numele solicitantului – ALTRANS-BIS 
S.R.L., MD, prin încheierea Curţii de Apel Chişinău 
din 07 decembrie 2011, acţiunea ALTRANS-BIS 
S.R.L. împotriva AGEPI a fost scoasă de pe rol prin 
încheierea Curţii de Apel Chişinău din 2011.12.07.

Referitor la cererile de chemare în judecată care 
se aflau în examinare la finele anului precedent, si-
tuaţia s-a schimbat ulterior şi reflectă următoarele 
cazuri: 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 02 
martie 2012, acţiunea „OPTIMTEL” S.R.L. şi CUŢîI 
Nadejda împotriva AGEPI privind anularea hotărâ-
rii Comisiei de Contestaţii din 2011.03.29, prin care 
s-a abrogat hotărârea Departamentului Inven-
ţii, Soiuri de Plante şi Modele de Utilitate privind 
acordarea brevetului de invenţie pe răspunderea 
solicitantului şi respingerea  cererii de brevet de 
invenţie nr. a 2006 0248 din 2006.10.18, pe numele 
solicitanţilor – OPTIMTEL S.R.L., MD, CUŢîI Nadej-
da, MD, acţiunea a fost admisă, iar hotărârea Co-
misiei de Contestaţii AGEPI a fost anulată. Ulterior 
AGEPI a atacat hotărârea Curţii de Apel Chişinău în 
instanţa superioară şi la moment se află în proce-
dură de examinare. 

în privinţa acţiunilor în judecată MoDeM S.R.L. 
împotriva AGEPI privind anularea hotărârilor Co-
misiei de Contestaţii din 2011.06.21 prin care s-au 
menţinut în vigoare deciziile Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 2010.08.06 
de respingere a cererilor de înregistrare a mărcilor 
nr. depozit 023729 şi 023730 din 2008.07.02 pe nu-
mele solicitantului MoDeM S.R.L., precum şi acţiu-
nea Chiol Lux S.R.L. împotriva AGEPI privind anula-
rea hotărârii Comisiei de Contestaţii din 2011.06.22 
prin care s-a abrogat decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 2010.07.23 
şi s-a acceptat înregistrarea mărcii verbale „şAPTE 
IZVOARE” nr. depozit 026101 din 2009.11.10 doar 
pentru o parte a produselor revendicate, toate trei 
cereri au fost scoase de pe rol prin încheierea Curţii 
de Apel Chişinău din 2012.02.23 şi, respectiv, prin 
încheierea din 2012.03.06.

în concluzie, vom remarca faptul că eforturile de-
puse în vederea asigurării şi apărării drepturilor de 
proprietate intelectuală, consfinţite în legislaţia naţi-
onală şi internaţională din domeniul în cauză, con-
duc la uniformizarea practicii privind soluţionarea 
cererilor de examinare a contestaţiilor, ceea ce o con-
firmă şi practica de lucru a instanţelor judecătoreşti.

Fig. 8. Hotărâri, încheieri adoptate de CC în perioada 2009-2011
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REZUMAT

în articol sunt prezentate totalurile activităţii Co-
misiei de Contestaţii a AGEPI desfăşurate, în special, 
pe parcursul anului 2011. Autorul analizează reali-

zările înregistrate în perioada de referinţă, în scopul 
informării detaliate a opiniei publice cu privire la 
acest sector specializat din domeniul proprietăţii 
intelectuale a Republicii Moldova, care în ultimii ani 
beneficiază de o atenţie tot mai mare.

ABSTRACT

This article presents the totals of the AGEPI 
Board of Appeals activity carried out in particular 
during 2011. The author analyzes the achievements 
made during the reference period, for the purpose 
of detailed information of the public on this sector 
specialized in intellectual property of the Republic 
of Moldova, which in recent years receives increa-
sing attention.
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Modificări ale Legii României nr. 84/1998  
cu implicaţii în procedura de soluţionare  

a contestaţiilor

|caRMen solzaRu,
consultant juRidic, şef seRviciu apeluRi, 
MeMbRu al coMisiei de contestaţii, osiM, RoMânia

I. PrEvEDErI lEgalE COMParatIvE 
potRivit pRevedeRiloR leGii RoMâniei nR. 84/1998 

pRivind MăRcile şi indicaţiile GeoGRafice, neaMendată, 
puteau depune contestaţii la deciziile osiM pRivind înRe-
GistRaRea MăRciloR nuMai solicitantul înReGistRăRii MăR-
cii sau, după caz,  titulaRul MăRcii.

„Deciziile OSIM privind înregistrarea mărcilor pot fi 
contestate la acest oficiu de către solicitantul înregis-
trării mărcii sau, după caz, de către titularul mărcii, în 
termen de 3 luni de la comunicare, cu plata taxei legale.

Deciziile OSIM privind înscrierea cesiunii sau a 
licenţei în Registrul Naţional al Mărcilor pot fi con-
testate la OSIM, de către persoanele interesate, în 
termen de 3 luni de la comunicare sau, după caz, de 
la publicarea acestora.

Contestaţiile formulate conform alin. (1) şi (2) vor 
fi soluţionate de către o comisie de reexaminare din 
cadrul OSIM (art. 80 din Legea nr. 84/1998)”.

Potrivit Legii nr. 84/1998, republicată (în conti-
nuare – Legea nr. 84/1998), Deciziile OSIM privind  
cererile de înregistrare a mărcilor pot fi contestate 
de orice persoană interesată:

(1) Deciziile OSIM privind cererile de înregistrare 
a mărcilor, precum şi cererile de înregistrare privind 
indicaţiile geografice pot fi contestate la acest ofi-

ciu de orice persoană interesată, în termen de 30 de 
zile de la comunicare sau, după caz, de la publicarea 
înregistrării mărcii …, cu plata taxei legale.

(2) Deciziile OSIM privind înscrierea cesiunii sau 
a licenţei în Registrul Naţional al Mărcilor pot fi con-
testate la acest oficiu de persoanele interesate, în 
termen de 30 de zile de la comunicare sau, după 
caz, de la publicarea acestora. 

(3) Contestaţiile formulate conform prevede-
rilor alin. (1) şi (2) se soluţionează de o comisie de 
contestaţii din cadrul OSIM (art. 86 din Legea nr. 
84/1998, republicată).

II. CONtEStaţII DEPuSE DE tErţII CarE Nu 
au fOrMulat OPOzIţIE

 ▪ La mărci naţionale 
De-a lungul perioadei care a trecut de la intra-

rea în vigoare a Legii nr. 84/1998, republicată, acest 
„tip” de contestaţii a avut o pondere din ce în ce mai 
mare, titularii de drepturi anterioare preferând, din 
diverse motive, să formuleze direct contestaţii, fără 
a uza de calea opoziţiei.

Argumentele prezentate în susţinerea acestui 
„tip” de contestaţie de către  solicitanţii/titularii de 
drepturi au fost diferite, aceştia având moduri dis-
tincte de abordare. 
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Cea mai mare parte a acestora au considerat ad-
misibilă o astfel de contestaţie, interpretând pre-
vederile art. 86 (1) al legii, în sensul că aceasta este 
formulată de o persoană interesată, împotriva unei 
decizii OSIM, cu atât mai mult cu cât legea nu obligă 
persoana interesată să utilizeze mai întâi calea opozi-
ţiei, în termenul prevăzut de art. 19 (1) şi numai după 
aceea să formuleze o contestaţie, ambele demersuri 
fiind posibilităţi pe care o persoană interesată le are 
la îndemână împotriva unui act administrativ (deci-
zia privind o cerere de înregistrare a unei mărci). 

Toate aceste contestaţii au fost soluţionate pe 
fond de către comisie / cazul Coral Travel vs. SC 
Coral Impex SRL / CRM 253/2010 / Hotărârea nr. 
261/25.05.2011.

O altă parte din cei implicaţi în această proce-
dură au considerat inadmisibilă o astfel de con-
testaţie, parcurgerea cu prioritate a procedurii de 
observaţie/opoziţie fiind, în opinia lor, obligatorie. 
Argumentele prezentate în susţinerea excepţiei au 
fost următoarele:

Art. 18 (1) din HG 1134/2010 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 
(numit în continuare Regulament), stipulează că 
„observaţia şi opoziţia nu pot face obiectul unui act 
comun de sesizare a OSIM”. Pe baza acestei distinc-
ţii, persoana interesată dobândeşte sau nu calita-
tea de parte în procedura de examinare a cererii 
de înregistrare a mărcii (în continuare CIM). Astfel, 
în procedura OBSErvaţIEI, persoana interesată nu 
poate dobândi calitatea de parte în procedura de 
examinare a cererii şi nici nu va primi nicio comu-
nicare din partea OSIM; în procedura OPOzIţIEI, 
per a contrario, persoana interesată dobândeşte 
calitatea de parte în procedura de examinare a 
CIM şi va primi toate actele de procedură, inclusiv 
Decizia OSIM. Distincţia dintre cele două tipuri de 
proceduri produce efecte şi în ceea ce priveşte calea 
de atac a deciziilor OSIM, respectiv CONtEStaţIa.

Cu alte cuvinte, partea din procedura opoziţiei 
poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la 
comunicare şi nu de la data publicării înregistrării 
mărcii. Dacă contestatarul nu a avut calitatea de 
parte în procedura opoziţiei, nu poate face contesta-
ţie invocând motive relative de refuz de la data publi-
cării înregistrării.

Prin urmare, dacă persoana interesată a iniţiat 
procedura OPOZIŢIEI, termenul de contestaţie a deci-

ziilor OSIM curge de la comunicare, iar dacă persoa-
na interesată a iniţiat procedura OBSERVAŢIEI, care 
este cazul la care se face referire în textul legii când 
se spune „după caz”, atunci termenul de contestaţie 
curge de la publicare pentru persoanele interesate 
care au iniţiat procedura OBSERVAŢIEI, dar numai 
pentru motivele (absolute) de refuz prevăzute de art. 
5 din Legea nr. 84/1998.

Partea respectivă a concluzionat că „este in-
admisibilă contestaţia formulată de o persoană 
interesată în invocarea motivelor relative de refuz 
la cererea de înregistrare a unei mărci, în termenul 
prevăzut de lege, calculat de la data publicării înre-
gistrării, în condiţiile în care contestatarul nu a par-
curs etapa opoziţiei şi nu a avut calitatea de parte în 
etapa de opoziţie” / cazul LASER CO vs. LASER / CRM 
235/2010.

Deliberând asupra excepţiei inadmisibilităţii 
unei astfel de contestaţii, Comisia de contestaţii a 
reţinut că astfel de argumente sunt pertinente în ca-
drul unei legislaţii care prevede publicarea CIM după 
examinare, soluţionarea opoziţiei printr-o decizie 
comunicată ambelor părţi şi posibilitatea contestării 
deciziei numai de către partea care se consideră ne-
dreptăţită de această decizie.

Comisia a reţinut că, în condiţiile Legii nr. 
84/1998, republicată, referitor la procedura de pu-
blicare, opoziţie, examinare şi contestaţie sunt apli-
cabile prevederile articolului 86 (1) din lege, potrivit 
cărora „Deciziile OSIM privind cererile de înregis-
trare a mărcilor....pot fi contestate la acest oficiu de 
către orice persoană interesată, în termen de 30 de 
zile de la comunicare, sau, după caz, de la publica-
rea înregistrării mărcii…cu plata taxei legale”.

Comisia a reţinut că titularul mărcii anterioare 
este o persoană interesată, că a formulat contestaţia 
în termen legal, „... de 30 de zile ..., de la publicarea 
înregistrării mărcii...” şi îndeplineşte condiţiile litera-
le prevăzute de art. 86 (1) din lege.

Comisia a reţinut că legea nu obligă persoana 
interesată să utilizeze mai întâi calea observaţiei/
opoziţiei şi numai după aceea să formuleze o con-
testaţie, ambele demersuri fiind posibilităţi pe care 
o persoană interesată le are la îndemână împotriva 
unei decizii privind o cerere de înregistrare a unei 
mărci. De altfel, conform art. 21 şi 22 din Legea nr. 
84/1998 şi art. 18 (12) din Regulamentul de aplicare 
a legii, Comisia de examinare opoziţii emite un aviz, 
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care se va regăsi menţionat în Decizia de admitere 
sau respingere de la înregistrare a mărcii.

Pentru toate aceste considerente, Comisia, în 
unanimitate, a dispus respingerea excepţiei inad-
misibilităţii contestaţiei şi a soluţionat cauza pe 
fond / cazul LASER CO vs. LASER.

 ▪ La mărcile internaţionale:
Urmare a modificării legii, au apărut şi astfel de 

contestaţii, deşi nu în număr foarte mare, dar au 
existat /Cazul SEBAGO/ CRM 44/2011.

Soluţionarea unei astfel de contestaţii formula-
te împotriva înregistrării unei mărci internaţiona-
le, publicate în Gazeta OMPI, a ridicat probleme în 
ceea ce priveşte îndeplinirea procedurii de citare, 
titularul mărcii asupra căreia s-a formulat contesta-
ţia fiind o persoană juridică cu sediul în Turcia, fără 
mandatar desemnat pentru România (nu au existat 
observaţii/opoziţii), astfel încât Comisia l-a înştiinţat 
direct pe titularul mărcii internaţionale în vederea 
desemnării unui mandatar autorizat pe teritoriul 
României.

„Admiterea” acestei contestaţii, formulate în 
baza art. 86 din lege, a necesitat clarificarea unor 
aspecte de fond, respectiv a faptului că „Decizia de 
admitere” a fost emisă în baza R 18ter.1/RegComA-
ranj-Prot care prevede clar că toate procedurile în 
faţa oficiului statului desemnat / OSIM sunt încheia-
te şi nu mai există motive pentru care acest oficiu să 
refuze protecţia”: [Statement of Grant of Protection 
Where No Notification of Provisional Refusal Has Been 
Communicated]. When, before the expiry of the peri-
od applicable under Article 5(2) of the Agreement or 
Article 5(2)(a), (b) or (c) of the Protocol, all procedures 
before an Office have been completed and there is no 
ground for that Office to refuse protection, that Office 
shall, as soon as possible and before the expiry of that 
period, send to the International Bureau a statement 
to the effect that protection is granted to the mark 
that is the subject of the international registration in 
the Contracting Party concerned”.

Urmare a acestor aspecte, s-a convenit ca Deci-
ziile explicite de admitere la înregistrare a mărcilor 
internaţionale să fie emise cu aplicarea prevederilor 
R 18 bis.1/RegComAranj-Prot, în contextul art. 86 
din lege, această modificare fiind acceptată de Bi-
roul Internaţional OMPI: „(1) [Ex Officio Examination 
Completed but Opposition or Observations by Third 

Parties Still Possible] An Office which has not com-
municated a notification of provisional refusal may, 
within the period applicable under Article 5(2) of the 
Agreement or Article 5(2)(a) or (b) of the Protocol, send 
to the International Bureau a statement to the effect 
that the ex officio examination has been completed 
and that the Office has found no grounds for refusal 
but that the protection of the mark is still subject to 
opposition or observations by third parties, with an 
indication of the date by which such oppositions or 
observations may be filed”, în contextul art. 86 din 
Legea nr. 84/1998, republicată / Cazul SEBagO.

III. CONtEStaţII DEPuSE DuPă ElIBErarEa 
CErtIfICatuluI DE MarCă
Comisia a fost sesizată cu soluţionarea unei con-

testaţii formulate de către un terţ împotriva înregis-
trării unei mărci cu certificat de înregistrare eliberat/
cazul Maestro Solaris vs. Maestro respectă tradiţiile/ 
CRM 248/2010 / Hotărârea nr. 89/29.04.2011.

Comisia, din oficiu, a invocat excepţia inadmisi-
bilităţii contestaţiei şi a solicitat părţilor să se pro-
nunţe sub acest aspect.

a. argumentele formulate de contestatar/terţ 
în vederea respingerii excepţiei au fost următoa-
rele:

„Teza potrivit căreia, în situaţiile în care certificatul 
de marcă este deja emis contestaţiile nu mai pot fi 
formulate, iar dacă sunt formulate în termenul legal, 
devin inadmisibile şi sunt respinse fără a fi analiza-
te pe fond, este inaplicabilă, deoarece s-ar crea o 
situaţie discriminatorie între terţii interesaţi să for-
muleze contestaţii, criteriul de aplicare a unui regim 
diferenţiat nefiind o acţiune sau inacţiune a acestora, 
ci un eveniment aleatoriu reprezentat de atitudinea 
subiectivă şi unilaterală a titularului de marcă şi de 
procedura administrativă mai rapidă sau mai înceată 
de emitere efectivă a certificatului de marcă”.

„Emiterea certificatului de marcă este un act ad-
ministrativ formal care are loc la finalul procedurii 
de înregistrare a unei mărci la iniţiativa titularului 
de marcă. Rapiditatea cu care titularul de marcă 
achită sau nu taxa pentru eliberarea certificatului 
de marcă determină OSIM să îl emită mai rapid sau 
mai târziu. Prin urmare, îndeplinirea actului formal 
de emitere a certificatului de marcă este apanajul 
iniţiativei unilaterale a titularului de marcă”.
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”...Legea nu condiţionează formularea de contes-
taţii de neemiterea certificatului de marcă. 

Prin admiterea acestei excepţiei s-ar ajunge la 
concluzia că singura persoană care ar determina 
cursul căii de atac a contestaţiei ar fi titularul mărcii, 
după bunul său plac, prin achitarea sau nu a taxei 
de emitere certificat. ... interpretarea potrivit căreia 
s-ar lăsa la dispoziţia titularului mărcii deschiderea 
sau închiderea unei căi de atac fiind neconformă cu 
legea”.

Potrivit dispoziţiilor art. 4 din lege, „dreptul asu-
pra mărcii este dobândit şi protejat prin înregistra-
rea acesteia la OSIM”. Această dispoziţie legală nu 
lasă, în opinia contestatarului, loc de interpretări 
şi nu leagă înregistrarea mărcii de emiterea efecti-
vă a certificatului de marcă în sensul că momentul 
emiterii certificatului ar fi creator de drepturi sau 
ar constitui începutul sau sfârşitul unui termen de 
exercitare a unei acţiuni de atac”.

„Termenul de contestaţie nu este condiţionat în 
niciun mod de emiterea efectivă a certificatului de 
marcă, legea prevede un termen clar, fix, indife-
rent de situaţie, de 30 de zile (Legea nr. 84/1998 nu 
face vreo distincţie în art. 86 în privinţa termenului 
de 30 de zile de depunere a contestaţiei de către 
orice persoană interesată)”.

B. argumentele formulate de titular/solicitant 
în vederea admiterii excepţiei au fost următoare-
le:

”Referitor la situaţiile noi ce pot apărea în proce-
dura de înregistrare a unei mărci şi care au condus 
la necesitatea menţinerii formulării generale „orice 
persoană interesată” în enunţarea art. 86 din legea 
republicată, întrucât o formulare exhaustivă ca în 
cazul reglementării anterioare nu mai era posibilă, 
acestea sunt multiple..., instituţia contestaţiei rămâ-
nând şi potrivit legii republicate un instrument la 
dispoziţia persoanelor care, fie au avut calitatea de 
părţi în procedura de înregistrare (solicitant, opo-
nent), fie exercită o cale de atac faţă de un act adi-
acent acestei proceduri (persoana care a formulat 
observaţii şi titularul unui drept anterior care, chiar 
dacă nu a formulat opoziţie la înregistrarea mărcii 
în termenul legal, a întreprins demersuri adiacente 
opoziţiei ce nu au fost capabile să conducă la o în-
ţelegere cu titularul cererii de marcă)”.

„în opinia titularului/solicitantului, acţiunea ad-
ministrativă împotriva înregistrării unei mărci trebu-

ie să se consume în perioada de opoziţie prevăzută 
expres de lege şi nu în procedura de contestaţie, 
această din urmă instituţie juridică fiind afectată în 
toate legislaţiile naţionale cu totul altor scopuri de-
cât pentru formularea unei opoziţii”.

„Mai mult, legea actuală prevede în art. 29 că, 
după publicarea mărcii înregistrate, aceasta se în-
scrie în Registrul Naţional al Mărcilor, iar de la data 
înscrierii începe să curgă termenul pentru anularea 
înregistrării mărcii potrivit art. 47 din lege, proce-
dură aflată exclusiv în competenţa Tribunalului Bu-
cureşti. Ca atare, odată ce marca înregistrată a fost 
publicată, persoana terţă interesată are la dispoziţie 
calea acţiunii judiciare, prevăzută expres de lege, iar, 
dacă s-ar admite teza potrivit căreia i-ar fi de aseme-
nea disponibil şi instrumentul contestaţiei pe cale 
administrativă, am ajunge la o contradicţie eviden-
tă: astfel, oricând în cursul perioadei de 30 de zile de 
la data publicării mărcii înregistrate persoana terţă 
interesată poate depune la Tribunalul Bucureşti o 
cerere de anulare a înregistrării mărcii, potrivit art. 
47 (3), însă, atâta vreme cât îi era disponibilă şi calea 
de atac a contestaţiei pe cale administrativă, o astfel 
de cerere pe calea acţiunii civile i-ar fi respinsă ca fi-
ind prematur depusă, întrucât nu s-au epuizat toate 
căile de atac în faza administrativă”.

„Un alt aspect care vine să confirme faptul că, ... 
interpretarea art. 86 din legea republicată  în sen-
sul dorit de către contestatar este eronată, care 
nu reflectă voinţa legiuitorului,... este reprezentat 
de faptul că raţiunea esenţială a modificării legii 
a fost aceea a alinierii la legislaţia comunitară, în 
conformitate cu Directiva CE nr. 2008/95/ pentru 
alinierea legislaţiilor statelor membre referitoare la 
mărci. Analizând modul în care este reglementată 
procedura de contestaţie în cuprinsul Directivei CE 
nr. 207/2009 privind marca comunitară, se poate 
observa în art. 59 că deciziile OHIM referitoare la o 
marcă comunitară pot fi atacate prin apel exclusiv 
de către persoanele care au avut calitatea de părţi 
în procedură”.

C. Deliberând asupra excepţiei inadmisibilităţii 
contestaţiei invocate din oficiu, Comisia de con-
testaţii a reţinut următoarele:

în sistemele jurisdicţionale în care dreptul la 
contestaţie îl are doar partea care se consideră ne-
dreptăţită de decizia dată în soluţionarea opoziţiei, 
argumentele solicitantului-intimat privind inadmi-
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sibilitatea contestaţiei la decizia înregistrării unei 
mărci, formulate de un terţ care nu a depus în prea-
labil opoziţie, sunt pertinente.

Comisia de contestaţii a reţinut că, în condiţiile 
Legii nr. 84/1998, republicată, referitor la procedura 
de contestaţie sunt aplicabile prevederile articolului 
86 din lege, potrivit cărora „Deciziile OSIM, privind 
cererile de înregistrare a mărcilor pot fi contestate 
la acest oficiu de către orice persoană interesată, în 
termen de 30 de zile de la publicare”.

Contestaţia, în speţă, a fost depusă în interiorul 
termenului de 30 de zile de la publicare, contesta-
tarului nefiindu-i comunicată decizia contestată. La 
data depunerii contestaţiei, contestatarul a invocat 
un drept anterior, susţinându-şi astfel interesul, şi a 
făcut  dovada plăţii taxei legale. 

Prin urmare, Comisia a constatat că demersul 
contestatarului se încadrează literal în prevederile 
art. 86, pct. (1) din lege.

Comisia a reţinut că legea (de lege lata) nu 
obligă persoana interesată să utilizeze mai întâi 
calea observaţiei/opoziţiei şi numai după aceea 
să formuleze o contestaţie, ambele demersuri fi-
ind posibilităţi pe care o persoană interesată le 
are la îndemână împotriva unei decizii privind 
o cerere de înregistrare a unei mărci. De altfel, 
conform art. 21 şi 22 din lege şi art. 18 (12) din 
Regulamentul de aplicare a legii, Comisia de exa-
minare opoziţii emite un aviz, care se va regăsi 
menţionat în hotărârea de admitere sau respin-
gere la înregistrarea mărcii.

în aceste condiţii, Comisia reţine că, în speţă, s-a 
formulat o contestaţie în termen legal, „...30 de zile 
de la publicare”.

Comisia a reţinut că art. 86 din lege nu distinge 
în legătură cu deciziile de respingere sau de admi-

tere în parte şi deciziile de admitere, după cum nu 
distinge nici în legătură cu eliberarea sau neelibe-
rarea certificatului. De aceea, nici Comisia nu poate 
face această distincţie („ubi lex non distinguit, nec 
nos distinguere debemus”).

Coroborând prevederile art. 26, 29, 47 şi 86, Co-
misia a considerat că prin acceptarea ca admisibile 
a contestaţiilor ca cea în speţă, dacă art. 29 pct. (3) 
este interpretat şi aplicat în sensul că eliberarea cer-
tificatului se face după înscrierea mărcii în Registrul 
Naţional al Mărcilor şi plata taxei de eliberare, dar 
nu înainte de 30 de zile de la publicarea admiterii 
mărcii, nu apare nicio suprapunere de competenţe, 
ci o partajare temporală.

Pentru toate aceste considerente, Comisia, în 
unanimitate, a respins excepţia inadmisibilităţii 
contestaţiei şi a soluţionat contestaţia pe fond.

Ca o concluzie se poate spune, în raport cu ca-
zul prezentat, că drepturile cu privire la o marcă 
nu decurg din faptul eliberării unui certificat, ci 
din înregistrarea mărcii în baza unei decizii OSIM, 
soarta certificatelor fiind aceeaşi ca şi în cazul în 
care intervine o hotărâre de anulare a înregistrării 
unei mărci.

Iv. CONCluzII
Se poate spune că Legea nr. 84/1998 permite, 

la acest moment, persoanelor interesate să aleagă, 
atunci când apreciază necesar, calea de urmat: opo-
ziţie, contestaţie sau cerere de anulare. 

Acest fapt a dus la creşterea numărului de con-
testaţii soluţionate în procedura inter partes (252 
de contestaţii inter partes înregistrate pe anul 2011, 
faţă de 132 de contestaţii inter partes înregistrate 
pe anul 2010).  
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REZUMAT

Autorul articolului, care este şi membru al Co-
misiei de Contestaţii a OSIM, examinează în mod 
detaliat modificările intervenite în Legea Români-
ei nr. 84/1998 şi implicaţiile acestora în procedura 
de soluţionare a contestaţiilor, concluzionând că 
drepturile cu privire la o marcă nu decurg din faptul 
eliberării unui certificat, ci din înregistrarea mărcii 
în baza unei decizii OSIM, soarta certificatelor fiind 
aceeaşi ca şi în cazul în care intervine o hotărâre de 
anulare a înregistrării unei mărci.

ABSTRACT

The author of this article, who is also member 
of the OSIM Appeals Board, examines in detail 
the amendments made in the Romanian Law no. 
84/1998 and their implications in the procedure for 
settlement of appeals, concluding that the rights 
on a trademark does not arise from the fact of issue 
of a certificate, but from the trademark registration 
under a OSIM decision, the fate of certificates being 
the same as in the case where a decision to cancel 
the registration of a mark intervenes.
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Evaluarea şi acreditarea organizaţiilor 
ştiinţifice: abordarea sistemico-sinergetică 

|dR. MaRina pişcenco, specialist pRincipal, 
consiliul naţional pentRu acReditaRe şi atestaRe

cReaRea unui sisteM eficient de evaluaRe şi acRe-
ditaRe este deosebit de actuală, necesitând nu 

doaR căutaRea unoR noi Metode în pRactica de evaluaRe 
a  activităţii ştiinţifice, daR şi elaboRaRea unei MetodoloGii 
apaRte de studieRe a însuşi pRocesului în cauză. un inteRes 
deosebit pRezintă aplicaRea ideiloR şi MetodeloR sineRGeti-
cii în analiza sisteMului de evaluaRe şi acReditaRe a oRGani-
zaţiiloR ştiinţifice. în această oRdine de idei, este opoRtună 
foRMaRea unei viziuni netRadiţionale asupRa sisteMului ac-
tual de evaluaRe şi acReditaRe – viziunea sineRGetică.

Una dintre cele mai importante tendinţe ale 
ştiinţei contemporane privind studierea şi analiza 
fenomenelor şi proceselor complicate din natură 
şi societate o constituie utilizarea postulatelor unei 
noi metaştiinţe – sinergetica. Apărută ca o nouă 
direcţie în cadrul ştiinţelor naturale, în prezent si-
nergetica este recunoscută drept o metodologie 
general-ştiinţifică, iar solicitarea ei este legată de 
particularităţile epocii contemporane, în care insta-
bilitatea, caracterul variabil şi imprevizibilul se nu-
mără printre cele mai persistente caracteristici ale 
societăţii în dezvoltare. Instrumentarul sinergeticii 
oferă posibilitatea de a releva în sistemul de evalu-
are şi acreditare un şir de calităţi, părţi, interacţiuni 
noi, iar ideile sinergetice vor contribui la descoperi-
rea unor rezerve semnificative, sporindu-i eficienţa.

Sistemul existent de evaluare şi acreditare poate 
fi considerat drept un sistem complex, deschis, ne-

liniar, dinamic, de autoorganizare. în această ordine 
de idei, ne propunem să demonstrăm în continuare 
că sistemul de evaluare şi acreditare poate fi descris 
în limba sinergeticii şi modelat în conformitate cu 
principiile ei.

Pentru cercetarea sistemului de evaluare şi acre-
ditare, dintru început, e necesar să evidenţiem prin-
cipalul, construind un model, fapt ce va permite 
studierea maximă a sistemului respectiv (fig. 1). 

Abordarea sistemico-sinergetică a sistemului de 
evaluare şi acreditare conţine următoarele elemente 
principale, ce constituie baza legăturii structurale:

 ▪ Caracterul multielementar. Sistemul  de evalu-
are şi acreditare include în sine un mare număr de 
elemente. în plus, el cuprinde destul de multe ele-
mente variate, unele dintre acestea reprezentând 
sisteme sinergetice separate.

 ▪ Integritatea. Sistemul de evaluare şi acreditare 
trebuie să fie, în primul rând, un sistem integral şi să 
cuprindă elementele care posedă capacitatea de a 
intra în interacţiune unul cu altul. Ca rezultat, apare 
o nouă calitate, care nu se poate atinge la nivelul 
unor elemente aparte.

 ▪ Transparenţa. Sistemul  de evaluare şi acredi-
tare şi mediul ambiant nu se abstractizează, dar se 
examinează în comun. Pentru ca în acest sistem să 
aibă loc procese de autoorganizare, el trebuie să fie 
deschis, adică să facă schimb cu mediul prin ener-
gie, materie, informaţie.
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 ▪ Neliniaritatea sistemului  de evaluare şi acre-
ditare constă în faptul că reacţia lui la schimbarea 
mediului extern sau intern nu este proporţională 
cu această schimbare. Principiul dezvoltării nelini-
are presupune multe variante, alternativă, alegerea 
căilor de evoluţie.

 ▪ Dezechilibrul. Pentru a trece la noua sa sta-
re,  sistemul  de evaluare şi acreditare trebuie să 
fie instabil. Sistemul respectiv este instabil, fiindcă 
factorul uman se include, practic, în toate elemen-
tele acestuia, în urma cărui fapt el se caracterizează 
printr-o mare entropie.

 ▪ Influenţa micilor fluctuaţii aleatorii. în sistemul 
actual de evaluare şi acreditare acestea sunt cât se 
poate de complicate şi variate.

 ▪ Haosul şi crizele  constituie o sursă de genera-
re a noii ordini, precum şi o condiţie, o oportunitate 
a sistemului dat de a ieşi la niveluri de organizare 
şi dezvoltare noi, mult mai înalte şi mai complexe. 

Efectul sinergetic apare în sistemul de evaluare şi 
acreditare în virtutea  acţiunilor comune armoniza-
te ale tuturor elementelor acestuia, precum şi a in-
tensificării şi influenţei lor reciproce. În consecinţă, 
are loc o evaluare mai obiectivă a calităţii activităţii 
ştiinţifice.

în această ordine de idei, ne propunem să efec-
tuăm o cercetare mai detaliată a principalelor ele-
mente ale sistemului de evaluare şi acreditare şi să 
determinăm direcţiile de bază ale formării efectelor 
de sinergie în sistemul dat. 

Orientări naţionale  
şi internaţionale 

- instituţii ale aŞM
- instituţii de învăţământ
- instituţii de ramură
- organizaţii de alte tipuri

Doctori şi doctori  
habilitaţi în domeniu

Comisia 
de acreditare

Baza de Date 
a organizaţiilor  

ştiinţifice

Baza de Date  
a experţilor

Baza normativă

Direcţie 
de evaluare 
şi acreditare

Preşedinte, Parlament, guvern

aŞM

Instituţii de 
învăţământ 

guvern

CNaa

Sistemul  
de raportare

Sistemul  
de criterii

Sistemul  
de indicatori

Metodologia aprecierii 

Fig. 1. Modelul sistemului de evaluare şi acreditare ca un sistem sinergetic unic
Sursa: Elaborată şi construită de autor
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Primul element este Consiliul Naţional pentru 
Acreditare şi Atestare (CNAA). CNAA, ca subiect al 
gestiunii, poartă în sine o încărcătură sinergetică. 
Anume acesta constituie una din forţele integratoa-
re şi mobilizatoare de bază, capabile să asigure dez-
voltarea orientată a ştiinţei [1-3]. însă, pentru aceas-
ta, trebuie să fie el însuşi bine pregătit conform 
principalilor săi parametri. Aparatul de administrare 
al CNAA este necesar să fie coordonat atât pe ori-
zontală, cât şi pe verticală şi să funcţioneze precum 
un mecanism unic. în acelaşi timp, sursa de bază a 
sinergiei în CNAA o constituie crearea unităţii stra-
tegice a tuturor nivelelor subdiviziunilor structurale 
şi a unor executori separaţi. Este necesară evidenţi-
erea factorului integrativ în CNAA – a resursei uma-
ne. în acest sens, legea sinergiei se realizează prin 
intermediul antrenării în activitate a conducători-
lor talentaţi şi crearea unor echipe administrative, 
în baza cărora se formează un sistem de evaluare şi 
acreditare ce se autoinstruieşte şi se autodezvoltă.

Deosebit de actuală este aplicarea realizărilor si-
nergetice în studierea inter-relaţiilor experţilor din 
componenţa Comisiei de acreditare şi comisiilor 
specializate, deoarece în acest caz în prim-plan se 
plasează factorul uman. Esenţa psihologică a siner-
geticii constă în faptul că omul sau un grup de oa-
meni lansează în permanenţă noi idei şi întreprind 
acţiuni ce decurg sub influenţa compatibilităţii, 
coordonării, cooperării calităţilor, a capacităţilor, 
scopurilor, necesităţilor, motivelor, cunoştinţelor şi 
orientărilor. Activitatea creativă a fiecărui membru 
al comisiei trebuie să fie corelată cu posibilitatea 
de a soluţiona împreună probleme majore. în acest 
caz, un rol important îl are consensul dintre experţi. 
Interacţiunea experţilor în timpul desfăşurării acti-
vităţii este, de fapt, paradoxală în esenţa sa. Acest 
proces contribuie, în acelaşi timp, atât la apropierea 
tuturor membrilor comisiei, cât şi la înstrăinarea lor, 
de aceea însuşirea ştiinţei  sinergetice poate deveni 
o anumită platformă  pentru un dialog deschis între 
experţii care au, uneori, diferite orientări şi viziuni 
privind situaţia în sistemul ştiinţific. Sinergetica 
poate contribui la cercetarea problemelor de in-
stabilitate, flexibilitate şi imprevizibilitate  ale lumii 
ştiinţifice [4].

Astfel, sursele şi factorii potenţialului sinergetic 
al sistemului de evaluare şi acreditare se conţin în 
potenţialul intelectual al Consiliului Naţional pen-

tru Acreditare şi Atestare, al membrilor Comisiei de 
acreditare şi al experţilor comisiilor specializate, în 
pregătirea lor la nivelul realizărilor contemporane 
ale gândirii ştiinţifice şi practicii sociale, în cunoaş-
terea reală a propriei istorii, a experienţei străine şi 
a metodologiei de folosire a acestora.

Un alt element îl constituie baza normativă a 
CNAA - un sistem de acte normative, în temeiul că-
rora îşi exercită activitatea Consiliul Naţional pentru 
Acreditare şi Atestare. Concepţia sinergetică a bazei 
juridice a sistemului de evaluare şi acreditare devi-
ne şi mai actuală în legătură cu creşterea numărului 
de acte normative şi juridice, extinderea cercului lor 
de acţiune şi consolidarea în cadrul lor a unor in-
terese sociale diverse care, uneori, intră în conflict 
reciproc. Este vorba despre acţiunile corelate ale 
Parlamentului, Preşedinţiei, Guvernului, Academi-
ei de ştiinţe în problemele reglementării juridice 
a activităţii CNAA. Acţiunea sinergetică comună a 
elementelor sistemului de drept trebuie să asigure 
realizarea principiilor de bază ale activităţii CNAA, 
şi anume: obiectivitatea, legitatea, imparţialitatea, 
confidenţialitatea, transparenţa. în condiţiile dez-
voltării dinamice a sistemului de evaluare şi acredi-
tare, într-o ambianţă juridică ce evoluează constant, 
sunt necesare tot mai multe eforturi pentru contro-
lul efectiv şi transformarea bazei normative a CNAA 
şi a elementelor principale de realizare a acesteia. 
Se obţine, astfel, rezultatul de bază al sistemului – eva-
luarea calităţii activităţii ştiinţifice în cadrul legislaţiei 
în vigoare.

Sistemul existent de evaluare şi acreditare con-
stituie unul dintre elementele de dirijare a organi-
zaţiei ştiinţifice. Atunci când se iniţiază procedura 
de evaluare şi acreditare, trebuie să avem în vedere 
faptul că organizaţia ştiinţifică însăşi este un sistem 
complex de autoorganizare, ce face schimb, cu me-
diul şi alte sisteme, de energie, fluxuri materiale şi 
informaţie [5, p. 99]. De aceea, sarcina principală a 
sistemului de evaluare şi acreditare nu o constituie 
construirea şi reconstruirea sistemului ştiinţific, ci 
iniţierea, propulsarea lui prin propriile mecanisme 
de dezvoltare. în acest context, evaluarea şi acre-
ditarea trebuie să se realizeze ţinându-se cont de 
abordarea sinergetică, care nu numai că va regle-
menta activitatea organizaţiei ştiinţifice şi a siste-
mului ştiinţific în ansamblu, dar şi va forma meca-
nismul intern al autoorganizării acesteia.
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Sistemul existent de evaluare şi acreditare a or-
ganizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din Republica 
Moldova are nevoie, mai întâi de toate, de un sis-
tem echilibrat de indicatori, care să reflecte comple-
tamente situaţia şi dinamica ştiinţei moldoveneşti. 
Efectul sinergetic, obţinut ca rezultat al fuziunii  
elementelor separate într-un sistem unic, precum şi 
al acţiunii şi influenţei lor reciproce,  constituie in-
strumentul de eficientizare a sistemului existent de 
evaluare şi acreditare a organizaţiilor din domeniul 
ştiinţei şi inovaţiilor. Drept urmare, sistemul în cauză 
devine mai calitativ şi mai obiectiv.

Menţionăm faptul că sistemul de evaluare şi 
acreditare, în esenţa sa, constituie un sistem unic, 
deoarece pentru realizarea scopului său de bază – 
evaluarea calităţii activităţii ştiinţifice – se utilizează  
două abordări (fig. 2):

1. metoda evaluării de expert, când deciziile se 
iau în baza concluziilor comisiilor de experţi (indi-
catorii calitativi);

2.  metoda evaluării bazată pe sistemul de indi-
catori cantitativi, după care are loc evaluarea nemij-
locită a activităţii ştiinţifice.

Săgeata bilaterală indică faptul că aceste două 
metode nu numai că fac parte din componenţa sis-
temului dat, dar şi se află într-o interacţiune strânsă. 
Astfel, sistemul de evaluare şi acreditare reprezintă 
un sistem sinergetic unic, întrucât îmbinarea abor-
dărilor calitativă şi cantitativă în cadrul respectivu-
lui sistem  permite de a realiza evaluarea maximal 
completă, obiectivă şi eficientă a calităţii activităţii 
ştiinţifice care, în ultima instanţă, contribuie la ma-
nifestarea efectului sinergetic al acestui proces  în 
ansamblu.

Examinând elementele de bază ale sistemului 
cercetat, vom încerca să constituim  tabloul integral 
al obiectului şi să demonstrăm că sistemul de eva-
luare şi acreditare existent are posibilităţi reale de a 
se dezvolta progresiv.

în conformitate cu paradigma evolutiv-sinerge-
tică, prin dezvoltarea sistemului de evaluare şi acre-
ditare vom înţelege consecutivitatea unor perioade  
mai lungi de desfăşurare a etapei ordinare de acre-
ditare. Perioadele respective corespund unor stări 
relativ stabile ale sistemului (atractorilor), întrucât 
efectuarea etapei de rând a acreditării are loc în 
temeiul bazei normative aprobate, care determină 
procedura de acreditare. Criteriile, standardele şi in-
dicatorii evaluării, de asemenea, rămân practic ne-
schimbaţi pe parcursul întregii etape. în acest con-
text, este necesar să menţionăm faptul că numai 
datorită proceselor de autoorganizare se formează 
aceste stări de stabilitate, spre care tinde să evolu-
eze sistemul actual de evaluare şi acreditare (fig. 3).

Constatăm, aşadar, că după perioadele de stabi-
litate relativă intervin perioade de comportament 

haotic (bifurcaţii), apoi iarăşi are loc trecerea la o 
stare stabilă, alegerea căreia este determinată, de 
regulă, de fluctuaţii (indignări) în punctul de bi-
furcare (punctul de selectare a căii de dezvoltare). 
Graţie transparenţei şi dezechilibrului sistemului 
dat, fluctuaţiile se intensifică şi „clatină” structura, 
aducând-o în faza perioadei de tranziţie; pe care 
din traiectoriile posibile va ieşi sistemul de evaluare 
şi acreditare din starea de dezechilibru depinde de 
mărimea, direcţia şi timpul de influenţă a fluctua-
ţiilor. 

Fluctuaţiile externe şi interne influenţează direct 
asupra sistemului de evaluare şi acreditare actual, 
nepermiţând stabilirea unei stări de echilibru, de-
terminându-l să fie dinamic, permanent în dezechi-
libru. în sistemul de evaluare şi acreditare în vigoa-
re fluctuaţiile în cauză sunt complexe şi variate: se 
formează  în interiorul sistemului, însă acesta suferă 
şi de influenţa „indignărilor” externe. Să menţionăm 
câteva dintre ele:

În primul rând, crizele şi haosul sunt condiţionate 
de situaţia economică şi politică din republică care, 

Sistemul de evaluare şi acreditare

Indicatorii  
calitativi

Indicatorii  
cantitativi

Fig. 2. Îmbinarea indicilor calitativi şi cantitativi în cadrul sistemului de evaluare şi acreditare
Sursa: Elaborată şi construită de autor
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la rândul său, influenţează nemijlocit atât asupra 
sistemului organizaţiei ştiinţei în întregime, cât şi 
asupra sistemului de evaluare şi acreditare existent.

În al doilea rând, însăşi procedura de evaluare şi 
acreditare este complicată şi problematică, întru-
cât atinge inter-relaţiile din cadrul sferei ştiinţifice 
şi acest fapt se reflectă în acumularea fluctuaţiilor 
cauzate de posibilele nemulţumiri ce pot interveni  
din partea comunităţii ştiinţifice.

În al treilea rând, în sistemul de evaluare şi acre-
ditare au loc schimbări interne la nivelul structurii 
organizaţionale: rotaţia, o dată în patru ani, a con-
ducerii CNAA, membrilor Comisiei de acreditare, 
experţilor comisiilor specializate – aceasta asigură 
transparenţa şi caracterul democratic al procesului 
de evaluare şi acreditare şi permite să fie adoptată 
o nouă viziune.

În al patrulea rând, normele, principiile, indicato-
rii mondiali, utilizaţi în evaluarea calităţii activităţii 
ştiinţifice, sunt orientativi pentru elaborarea meto-
dologiei naţionale de evaluare.

şi, în sfârşit, a fost finalizată prima etapă a acredi-
tării, care a permis depistarea neajunsurilor, precum 
şi identificarea tuturor problemelor, ceea ce vorbeş-
te despre necesitatea studierii suplimentare, anali-
za sistemului de evaluare şi acreditare în vigoare şi 
elaborarea recomandărilor practice privind perfec-
ţionarea acestuia.

Atunci când sistemul, după o anumită perioadă 
de stabilitate, devine instabil, apar suficiente premi-
se pentru schimbarea calitativă a stării sale. Anume 
dezorganizarea, crizele şi chiar haosul, care în ca-
drul paradigmei clasice erau recunoscute drept an-
tipozi ai ordinii, astăzi sunt examinaţi drept condiţie 

şi posibilitate de avansare a sistemului către un nivel 
superior de organizare şi dezvoltare. Numai dezvolta-
rea şi autoorganizarea pot aduce schimbările calitati-
ve necesare acestui sistem.

Ţinem să menţionăm faptul că anume acum, 
după finisarea unei etape ordinare de acreditare, 
sistemului de evaluare şi acreditare i se oferă po-
sibilitatea de a trece la un nou nivel de dezvoltare. 
Astfel, sistemul de evaluare şi acreditare, fiind un 
sistem sinergetic complex, are potenţialitatea de a 
se dezvolta şi perfecţiona progresiv.

CONCluzII
Teoria sinergetică, care a fost utilizată pentru ana-

liza sistemului de evaluare şi acreditare, oferă posi-
bilitatea de a cunoaşte cum este constituit sistemul 
respectiv şi după ce legi se dezvoltă, fapt ce dictează, 
la rândul său, necesitatea sistematizării integrale şi 
pe etape a sistemului de evaluare şi acreditare.  

în perioada realizării etapei ordinare a acreditării, 
ce corespunde unei stări relativ stabile a sistemului, 
nu este indicat să fie schimbate criteriile, indicatorii, 
standardele conform cărora se efectuează nemijlo-
cit evaluarea şi acreditarea organizaţiilor ştiinţifice, 
adică nu trebuie să fie schimbate „regulile jocului”, 
pentru a asigura echivalenţa în valoare a acestora 
şi a permite evidenţierea cât se poate de corectă a 
liderilor comunităţii ştiinţifice.

Este necesară modificarea permanentă a siste-
mului de evaluare şi acreditare, atunci când acesta 
se află în faza de tranziţie, oferindu-i-se posibilitatea 
să se dezvolte şi să se perfecţioneze efectiv. Siste-
mul de evaluare şi acreditare trebuie restructurat, 
operându-se  schimbări la nivelul:

fluCtuaţII
atraCtOr

Prima etapă 
a acreditării 

atraCtOr

A doua etapă 
a acreditării

Perioada 
relativ stabilă

Perioada 
relativ stabilă

Faza perioadei 
de tranziţie

Fig. 3. Dezvoltarea sistemului de evaluare şi acreditare
Sursa: Elaborată şi construită de autor
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 ▪ structurii organizaţionale, ceea ce va asigura 
transparenţa, democratismul, precum şi implemen-
tarea unei viziuni noi;

 ▪ sistemului de criterii, standarde şi indicatori 
utilizaţi, pentru a evalua efectiv calitatea activităţii 
ştiinţifice, a atrage atenţia asupra problemelor şti-
inţei naţionale şi a le soluţiona, luându-se în consi-
derare tendinţele mondiale din domeniul evaluării 
calităţii activităţii ştiinţifice şi acreditării organizaţi-
ilor ştiinţifice.
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REZUMAT

în articol este propusă o abordare inovaţională 
nouă – sistemico-sinergetică – a cercetării siste-
mului de evaluare şi acreditare. Autorul a construit 
modelul sistemului de evaluare şi acreditare ca un 
sistem sinergetic unic. Au fost determinate şi dezvă-
luite sursele de bază ale sinergiei. De asemenea, au 
fost prezentate complexitatea şi varietatea fluctua-
ţiilor externe şi interne, fiind specificate condiţiile 
de ieşire a sistemului investigat la un nivel mai înalt 
de organizare şi dezvoltare.

ABSTRACT

A new innovative system-synergetic approach 
to the examination of the evaluation and accre-
ditation system is proposed in the present article. 
The model of the evaluation and accreditation sys-
tem as a unique synergetic system is developed by 
the author, the main sources of synergy are deter-
mined and discovered, the complexity and diver-
sity of the inner and outer fluctuations is shown 
and the conditions for the transition of the system 
at a higher level of organization and development 
are specified.
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Laureaţii Concursului Naţional 
„Teza de doctorat de excelenţă a anului 2011”

concuRsul naţional „teza de doctoRat de excelen-
ţă a anului” este oRGanizat de consiliul naţional 

pentRu atestaRe şi acReditaRe (cnaa) al doilea an con-
secutiv, confoRM unui ReGulaMent special, având dRept 
scop stiMulaRea, susţineRea şi dezvoltaRea cReativităţii 
ştiinţifice a ceRcetătoRiloR, spoRiRea calităţii şi eficienţei 
ceRcetăRiloR Realizate, evidenţieRea lucRăRiloR în caRe 
sunt aboRdate cele Mai actuale şi inovative teMe ale şti-
inţei conteMpoRane. 

în conformitate cu regulamentul Concursului 
„Teza de doctorat de excelenţă a anului”, în cadrul 
şedinţelor Comisiei de Atestare a CNAA, desfăşura-
te pe parcursul anului 2011, au fost identificate de 
către comisiile de experţi pe domenii 48 de teze de 
doctor şi de doctor habilitat, iar ulterior, după ce Co-
mitetul pentru concurs le-a evaluat în mod repetat, 
14 din numărul acestora au fost desemnate ca fiind 
cele mai bune. Pentru comparaţie: la prima ediţie a 
concursului au fost promovate 17 lucrări, fiind se-
lectate 12. Prin urmare, în anul 2011 în această com-
petiţie intelectuală au concurat de trei ori mai multe 
lucrări. Concursul este deosebit de prestigios, fiind 
certificate calităţile înalte ale cercetărilor pentru 
teza de doctorat şi, totodată, autorilor înmânându-
li-se diplome de gradul 1, 2 şi 3 ale CNAA, precum şi 
premii băneşti din partea organizaţiilor de cerceta-
re şi a celor de educaţie, pe care aceştia le reprezintă 
respectiv.

în contextul dat, este remarcabilă activitatea 
Comitetului pentru concurs, din care fac parte 16 
reprezentanţi ai comisiilor de experţi pe domenii, 
condus de acad. valeriu CaNţEr, preşedintele 
CNAA, iar în funcţia de secretar ştiinţific fiind înves-
tită dr. hab. tatiana SPătaru, din cadrul aceleiaşi 
structuri. N-a fost deloc simplu de a evalua lucrările 
din diverse domenii ale ştiinţei – adesea incompa-
rabile, totuşi existând nişte indicatori care eviden-
ţiază valoarea unei teze comparativ cu altele: publi-
caţii în reviste internaţionale cu factor de impact, 
rezultatele implementate sau brevetate şi, nu în 
ultimul rând, calitatea expunerii şi perfectării tezei 
de doctorat. Desigur, criteriile de apreciere a ştiinţe-
lor umanistice diferă de cele din domeniul ştiinţelor 
exacte, însă există şi suficiente puncte de tangenţă.

Aşadar, să facem o succintă trecere în revistă a 
laureaţilor Concursului Naţional „Teza de doctorat de 
excelenţă a anului 2011”.

 Diploma de doctor habilitat de excelenţă în 
tehnică, gradul I, i-a fost conferită lui Oleg luPaN, 
conferenţiar universitar la Catedra microelectronică 
şi dispozitive cu semiconductori de la Universitatea 
Tehnică a Moldovei, care a realizat un studiu de doc-
torat cu tema ”Structuri de dimensiuni reduse în bază 
de oxizi: tehnologii, proprietăţi şi  dispozitive”, avân-
du-l în calitate de consultant ştiinţific pe membrul 
corespondent Ion TIGHINEANU, cunoscut savant 
fizician. Este remarcabil şi palmaresul de cercetător 

|tatiana RotaRu, consultant diRecţia de pReGătiRe 
a cadReloR ştiinţifice de înaltă calificaRe, cnaa
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ale recentului doctor habilitat: rezultatele expuse în 
teză au fost publicate în 41 de reviste internaţionale 
cu factor de impact semnificativ, sunt protejate prin 
25 de brevete de invenţie, au obţinut şi un brevet 
înregistrat în SUA. Autorul tezei are un număr impu-
nător de citări la lucrările sale. 

Diploma de doctor habilitat de excelenţă în fi-
lologie, gradul II, i-a fost decernată alionei gratI 
pentru teza de doctorat cu tema „Structuri dialogice 
în romanul românesc din secolul al XX-lea”, lucrare pe 
care a susţinut-o cu brio în cadrul Institutului de Fi-
lologie al AşM. în această cercetare ştiinţifică apro-
fundată l-a avut drept îndrumător (alias consultant 
ştiinţific) pe profesorul universitar Alexandru BUR-
LACU, care pe parcursul carierei sale ştiinţifice a mai 
pregătit 10 doctori şi doctori habilitaţi. 

Cel de al doilea posesor al Diplomei de doctor 
habilitat de excelenţă, gradul II, este un reprezen-
tant al ştiinţelor medicale, biologice şi agricole – Ion 
POPOvICI, autor al tezei „Optimizarea diagnosticu-
lui şi tratamentului invaziv prin evidenţierea predic-
torilor morfofuncţionali şi biochimici ai restenozei co-
ronariene”, specialitatea Cardiologie şi reumatologie 
(consultant ştiinţific, prof. univ. Constantin SAVA). 
în lucrare a fost demonstrată valoarea predictivă 
a unor indici ce ţin de caracteristicile anatomice 
ale segmentului coronarian abordat şi opţiunile 
tehnice de implantare a stentului, a factorilor de 
risc cardiovascular asupra incidenţei rezistenţei in-
travasculare, precum şi fezabilitatea diagnostică şi 
de ghidare a ultrasonografiei intravasculare privind 
corecţia arterei coronariene stenozate prin angio-
plastie cu stent. Rezultatele studiului respectiv au 
fost înalt apreciate de specialişti şi implementate 
în Clinica Institutului de Cardiologie, Clinica „Med- 
parc”, precum şi în procesul didactic la USMF 
 „N. Testemiţanu”. 

Diploma de doctor habilitat de excelenţă în şti-
inţe fizico-matematice, gradul III, i-a fost conferită 
unui înzestrat algebrist – liubomir CHIrIaC, şeful 
Catedrei informatică şi tehnologii informaţionale a 
Universităţii de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişi-
nău, care a realizat un studiu cu tema „Sisteme to-
pologico-algebrice şi aplicaţiile lor”, la specialitatea  
Geometrie şi topologie. Acad. Mitrofan CIOBANU 
i-a fost premiantului conducător ştiinţific la prima 
teză de doctorat şi consultant ştiinţific la cea de a 
doua, menţionată mai sus. Metodele şi conceptele 

elaborate în lucrare au permis soluţionarea unor 
probleme concrete sau a unor aspecte ale acesto-
ra, formulate de vestiţi matematicieni, cum sunt A. 
Malţev, L. Pontriaghin, M. Ciobanu etc. 

Cea de a doua Diplomă de doctor habilitat de 
excelenţă în pedagogie, gradul III, a fost adjude-
cată de Maia COJOCaru-BOrOzaN, autoarea 
studiului universitar „Teoria şi metodologia dezvol-
tării culturii emoţionale a cadrelor didactice”, realizat 
sub conducerea profesorului universitar Vladimir 
GUŢU. Valoarea ştiinţifico-aplicativă a lucrării, actu-
alitatea ei incontestabilă rezidă în calitatea meto-
dologică substanţială, fundamentarea teoretică şi 
experimentală a problemei de cercetare, claritatea 
şi logica expunerii ideilor teoretice, caracterul con-
vingător al aplicabilităţii rezultatelor în raport cu 
necesităţile şcolii etc. 

în continuare vom nominaliza 9 lucrări, autorii 
cărora au fost desemnaţi laureaţi ai Concursului 
Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 
2011”. La compartimentul respectiv s-a evidenţiat 
încă un doctorand al profesorului universitar Ion 
TIGHINEANU – lilian SÎrBu, autorul tezei de doc-
torat în domeniul fizicii şi ingineriei semiconduc-
torilor „Luminescenţa şi emisia undelor Terahertz 
ale materialelor nanostructurate în baza compuşi-
lor semiconductori III-V”. în lucrare sunt elaborate 
metode tehnologice de obţinere a nanomateriale-
lor noi cu proprietăţi promiţătoare pentru utiliza-
rea în microlasere, emiţătoare de unde terahertz, 
electronică de vid. Este demonstrată posibilitatea 
dirijării rezonanţei plasmonice de suprafaţă la na-
nostructurile metalice. Autorului tezei i-a fost de-
cernată Diplomă de doctor de excelenţă în ştiinţe 
fizico-matematice, gradul I. 

Igor SPÂNu, autorul tezei de doctorat „Studierea 
si evaluarea activităţii antivirale, imunomodulare şi 
interferonogene a pacovirinei”, specialitatea Microbi-
ologie, a fost apreciat pentru această lucrare cu Di-
ploma de doctor de excelenţă în medicină, gradul 
I. Conducător ştiinţific al tezei de doctorat este Igor 
BARINSKI, profesor universitar în cadrul Institutul 
de Virusologie „D.I. Ivanovski”, Moscova, membru 
titular al Academiei de ştiinţe Naturale a Federaţiei 
Ruse.  

Corina NEgară, autoarea unui studiu în peda-
gogie cu tema „Strategii didactice în formarea pro-
fesorilor de informatică, tehnologia  informaţiei şi a 
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comunicaţiilor”, susţinută în cadrul Universităţii de 
Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, a fost distinsă 
cu Diploma de doctor de excelenţă în pedagogie, 
gradul I (conducător ştiinţific, prof. univ. Ilie LUPU).

Patru persoane au fost distinse cu Diploma de 
doctor de excelenţă, gradul II. 

Prima laureată, Daniela PalaDI, doctor în tehni-
că, lector superior la UTM, a susţinut doctoratul în 
tehnică cu tema „Proprietăţile fizico-chimice şi senzo-
riale ale compoziţiilor din fructe cu conţinut redus de 
zahăr”, specialitatea Tehnologia produselor alimen-
tare, fiind ghidată în această cercetare de prof. univ. 
Pavel Tatarov. 

Cea de a doua deţinătoare a Diplomei de doctor 
de excelenţă în sociologie, gradul II, este anasta-
sia OCErEtNÂI, autoarea tezei de doctorat cu tema 
„Particularităţi ale formării identităţii sociale a tinere-
tului studios (în baza materialelor din Republica Mol-
dova)”, la specialitatea Structură socială, instituţii şi 
procese sociale (conducător ştiinţific, prof. univ. Ma-
ria BULGARU). Baza empirică a cercetării cuprinde 
14 sondaje sociologice, realizate în perioada 2002-
2009. Eşantionul de cercetare a constituit 4451 de 
persoane, 1758 de numere de ziar, 12 focus-grupuri, 
60 de interviuri aprofundate. Rezultatele investiga-
ţiilor realizate de autoare au fost reflectate în 19 
lucrări ştiinţifice cu un volum total de 32,22 coli de 
autor. Anastasia OCERETNÂI este autoare a Baro-
metrului de opinie publică realizat anual în cadrul 
Universităţii de Stat din Moldova (2008, 2009, 2012). 

Simona CHIaBuru, autoarea unei teze de doc-
tor în medicină cu tema „Particularităţile de diagnos-
tic, tratament şi pronostic ale carcinomului neinvaziv 
al glandei mamare”, specialitatea Oncologie şi radi-
oterapie, a elaborat pentru prima oară, în baza da-
telor obţinute, algoritmii de diagnostic clinico-ima-
gistic, de tratament intraoperator şi postoperator al 
carcinomului neinvaziv al glandei mamare,  rezultat 
ce va contribui la îmbunătăţirea pronosticului aces-
tei afecţiuni oncologice. Cercetătoarea a fost distin-
să cu Diploma de doctor de excelenţă în medicină, 

gradul II, performanţă ce îl bucură în egală măsură 
şi pe conducătorul ei ştiinţific Vasile JOVMIR, profe-
sor cercetător şi apreciat specialist în domeniul dat.

Printre laureaţi se numără şi o reprezentantă a 
ştiinţelor vieţii, care a susţinut în cadrul consiliului 
ştiinţific specializat al Institutului de Genetică şi Fi-
ziologie a Plantelor al AşM teza de doctor în biolo-
gie cu tema „Controlul genetic al rezistenţei grâului 
de toamnă la patogenii care produc boli de rădăcină”.  
Este  vorba de Elena SaŞCO, deţinătoarea Diplomei 
de doctor de excelenţă, gradul II, la specialitatea 
Genetică. Realizarea acestei teze de performanţă a 
fost asistată de conducătorul ştiinţific, dr. hab. Ga-
lina LUPAşCU.

Comitetul pentru concurs a decernat, de aseme-
nea, două Diplome de doctor de excelenţă, gradul 
III, respectiv angelei BElOBrOv, care a realizat o 
cercetare de actualitate la Academia de Studii Eco-
nomice din Moldova cu tema „Efectele financiare 
ale migraţiei externe a forţei de muncă din Republica 
Moldova” (conducător ştiinţific, prof. univ. Anatol 
Caraganciu) şi lui alexandru lazarI, pentru teza 
de doctor în ştiinţe fizico-matematice „Metode nu-
merice de soluţionare a problemelor deterministe şi 
stochastice în sistemele  decizionale dinamice” (con-
ducător ştiinţific, prof. univ. Dumitru LOZOVANU, un 
matematician de forţă din ţara noastră). 

La propunerea preşedintelui CNAA, acad. Va-
leriu CANŢER, au fost conferite, de asemenea, trei 
Diplome de merit tinerilor cercetători: ludmila CO-
tElEa, doctor în agricultură, Institutul de Genetică 
şi Fiziologie a Plantelor al AşM; ludmila ClICHICI, 
doctor în filologie, Universitatea de Stat din Moldo-
va; lilia DErgaCIOva, doctor în istorie, Institutul 
Patrimoniului Cultural al AşM. 

Diplomele şi premiile respective le-au fost în-
mânate laureaţilor Concursului Naţional „Teza de 
doctorat de excelenţă a anului” pe data de 13 iunie 
2012, în cadrul Întrunirii conducătorilor de doctorat 
din Republica Moldova.
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интеллектуальная собственность  
как основа инновационного развития

в рыночной эКоноМиКе, интеллеКтуальная соб-
ственность является инструМентоМ завоевания 

и удержания ниШи рынКа, источниКоМ высоКих техно-
лоГий и науКоеМКой продуКции. это элеМент создания 
КонКурентоспособной, высоКотехнолоГичной продуК-
ции, пользующейся спросоМ, КаК на внутреннеМ, таК и 
на МировоМ рынКе, а таКже саМостоятельныМ объеКтоМ 
сделКи.

 Современные экономические процессы при-
вели к появлению нового фактора повышения 
конкурентоспособности компании на мировом 
рынке. таким фактором является интеллектуаль-
ный капитал, который представляет собой соби-
рательное понятие для обозначения нематери-
альных ценностей, повышающих рыночную сто-
имость компании. При таком подходе интеллек-
туальная деятельность в перспективе сопрягает-
ся с рациональным хозяйствованием, так как оба 
процесса направлены на оптимальное исполь-
зование ресурсов, максимизацию хозяйствен-
ной деятельности и получение наибольшего эф-
фекта от конечной реализации инновационного 
продукта. Интеллектуальная деятельность и ра-
циональное хозяйствование субъектов бизнес-
сообщества придают рынку динамичность, эко-
номическую активность, создают благоприят-
ную экономическую конъюнктуру.

|людМила тОДОрОВа, преподаватель, аспирант, 
Государственный университет Молдовы

Интеграция молдавских предприятий в но-
вую мировую экономическую систему предпо-
лагает более эффективное использование ин-
теллектуальных ресурсов. Суммарный интеллек-
туальный капитал субъектов бизнес-сообщества 
становится основным стратегическим активом в 
продвижении страны к инновационной эконо-
мической модели развития. В рыночный оборот 
включаются, как правило, охраноспособные и 
оборотоспособные объекты интеллектуальной 
собственности. К охраноспособным объектам 
относят объекты интеллектуальной собственно-
сти, имеющие правовую охрану, т.е. обладающие 
признаком исключительного права правообла-
дателя на данный объект. Под оборотоспособно-
стью понимается возможность свободно распо-
ряжаться объектами гражданских прав путем их 
передачи другим лицам.

республика молдова обладает развитым за-
конодательством в области защиты интеллек-
туальной собственности и регулирования отно-
шений в информационной сфере. Законодатель-
ство в области защиты интеллектуальной соб-
ственности включает в себя следующие акты: За-
кон об авторском праве и смежных правах 1994 
г., Закон об охране товарных знаков 2008 г., За-
кон об охране географических указаний, наи-
менований мест происхождения и гарантиро-
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ванных традиционных продуктов 2008 г., УК рм 
2009 г. и т.д. Учитывая присоединение республи-
ки молдова в ВОИС, подписание многих между-
народных соглашений в области защиты интел-
лектуальной собственности, внутреннее законо-
дательство в данной сфере соответствует обще-
мировой практике.

тем не менее, финансирование сферы интел-
лектуальной деятельности находится на крити-
чески низком уровне. так, если развитые стра-
ны мира выделяют на цели финансирования на-
уки и исследований в среднем 3% ВВП, то в на-
шей стране эта величина едва достигает 1% ВВП. 
Сегодня патентуется только десятая часть мол-
давских результатов интеллектуальной деятель-
ности, полученных при бюджетном финансиро-
вании. При этом страны с инновационными эко-
номиками патентуют за рубежом каждое четвер-
тое национальное изобретение. 

В рейтинге изучения Глобального инноваци-
онного индекса (Global Innovation Index), опу-
бликованного французской бизнес-школой 
INSEAD в 2011 году, молдова оказалась на пер-
вых местах (не по абсолютным показателям, а по 
динамике) в следующих позициях: 

 ▪ расходы на образование; 
 ▪ общественные расходы на образование на 

душу населения; 
 ▪ количество действующих моделей, зареги-

стрированных в национальном офисе. 
Вместе с тем, по числу патентов, зарегистри-

рованных в национальном офисе, республика 

молдова на 7 месте, а оформленных за границей 
– на 64 [5]. Инвестору это говорит о том, что на-
циональная экономика не в состоянии абсорби-
ровать разработки ученых и наука во многом ра-
ботает вхолостую.

Кроме того, не сложились пока ощутимые 
предпосылки для стимулирования инвестици-
онно-инновационной активности в области раз-
вития и реализация экономической и институ-
циональной составляющих молдавской интел-
лектуальной собственности. 

Уровень защиты интеллектуальной собствен-
ности устанавливается в зависимости от соот-
ношения имитаций и инноваций в националь-
ной экономике. если в экономике страны основ-
ные тенденции отражает инновационная мо-
дель развития, такая страна в первую очередь 
заинтересована в высоком уровне защиты ин-
теллектуальной собственности, если же страна 
предпочитает имитировать инновации, то вы-
сокая степень защиты авторского и патентно-
го права будет препятствовать ей в этом. Срав-
нительное преимущество СШа сегодня основа-
но на масштабной инновационной деятельно-
сти и высоком уровне охраны интеллектуальной 
собственности. Общеизвестен факт, что высокие 
темпы экономического роста японии были осно-
ваны на применении инноваций иностранного 
происхождения и особенностях процедуры ре-
гистрации патентных заявок. Длительные сроки 
регистрации способствовали тому, что японские 
компании успевали не только улучшить запад-

Рис. 1. Число зарегистрированных промышленных образцов в Республике Молдова, 
занесенных в международный реестр по Гаагской системе, ед.
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ную технологию, но и успешно использовать ее 
в производстве [2].

В результате развития науки и законодатель-
ства об интеллектуальной собственности разви-
вающиеся страны обрели не только новые воз-
можности, но и встретились с новыми трудно-
стями. В частности, компаниям из развивающих-
ся странах крайне сложно найти свое место на 
мировом рынке интеллектуальной собственно-
сти, ибо меры по защите прав на интеллектуаль-
ный продукт распространяются в основном на 
компании из промышленно-развитых стран.

 тем не менее, характерной чертой совре-
менной глобальной экономики является усиле-
ние механизмов охраны интеллектуальной соб-
ственности. В СШа, например, проблема охра-
ны интеллектуальной собственности, прирав-
нена к проблемам национальной безопасно-
сти. В развивающихся странах, в том числе и в 
молдове, функционируют целые отрасли, су-
ществующие исключительно за счет наруше-
ния прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности. развитые страны, наоборот, заин-
тересованы в усилении защиты прав на интел-
лектуальный продукт. Возникает проблема не-
гативной зависимости между усилением охра-
ны прав и трансфертом инноваций.

также, наша страна находится на 3 месте по ре-
гистрации торговых марок в национальном офи-
се; на 4 месте по росту ВВП на одного занятого 
в национальной экономике; на 5 – по экспорту 
креативных товаров, на 6 по регистрации торго-
вых марок по мадридской системе [5]. научно-
технический прогресс страны в условиях глоба-

лизации мировой рыночной экономики зависит 
от правильности выбора ниши в международ-
ном разделении труда по использованию иннова-
ционных продуктов интеллектуальной собствен-
ности. При этом инновационный процесс опре-
деляет успешность интеграции страны (на осно-
ве, разработанной с учетом ее интересов эконо-
мической политики) в мировую рыночную эконо-
мику. Хуже, когда этот процесс представляет со-
бой частичную интеграцию отдельных инноваци-
онных процессов и их результатов в общемиро-
вые процессы, с учетом интересов определенных 
финансово-промышленных групп, стремящихся 
убрать с рынка конкурентов при полном бездей-
ствии власти. 

Отношение развивающихся стран к пробле-
мам защиты интеллектуальной собственности 
во многом зависит от состояния их националь-
ных экономик. Позиция тех из них, кто достиг за-
метных успехов в экономическом развитии (тай-
вань, Южная Корея), близка к позиции промыш-
ленно развитых стран. наличие действенного 
механизма защиты интеллектуальной собствен-
ности выгодно этим странам, ибо оно способ-
ствует развитию внутренних отраслей промыш-
ленности, оживлению иностранных инвестиций 
и открывает доступ к новым технологиям. Кроме 

того, доходы этих стран от экспорта во многом 
зависят от степени защиты интеллектуальной 
собственности. таким образом, получается, что 
«пиратское» использование чужих изобретений 
стимулирует развитие страны лишь до тех пор, 
пока охрана интеллектуальной собственности не 
становится для нее экономически выгодной [3].

Рис.2. Число регистраций в Республике Молдова торговых марок по Мадридской системе, тыс. ед.
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 Кроме того, существует высокий риск, кото-
рый сопровождает процесс интеллектуальной 
деятельности, начиная со стадии зарождения 
идеи и заканчивая ее разработкой, внедрением, 
коммерциализацией и потреблением.

 недостаточен объем инвестиций в науч-
ные исследования. различие между республи-
кой молдова и развитыми странами заключает-
ся в уровне инвестиционной активности в ин-
теллектуальную сферу со стороны частного сек-
тора. Значительную долю финансирования сфе-
ры производства интеллектуальных продуктов 
в молдове берет на себя государство (90% все-
го финансирования). В развитых странах доля 
частного сектора сопоставима и даже превыша-
ет долю государственного бюджета.

 Общая экономическая проблема осущест-
вления научной деятельности в молдове на со-
временном этапе заключается в необходимо-
сти эффективного распределения бремени рас-
ходов между государством и другими агентами 
смешанной экономики в условиях крайне огра-
ниченных ресурсов и недопроизводства обще-
ственных благ. решение данной проблемы за-
висит от продуманности бюджетной политики 
и своевременного формирования новой инсти-
туциональной основы функционирования об-
щественного сектора в целом и науки как его 
составной части. Процесс институциональных 
преобразований научно-исследовательской де-
ятельности не может рассматриваться как еди-
новременное, дискретное мероприятие госу-
дарства. типы и формы самих институтов и их со-
четаний на практике весьма разнообразны. Го-
сударство как один из агентов рыночной эконо-
мики, с одной стороны, само формирует инсти-
туциональное устройство науки, с другой – соз-
дает условия для формирования институтов в 
процессе обмена между другими агентами. И то 
и другое неразрывно связано друг с другом и 
представляет единую систему, где каждый из ин-
ститутов влияет на эффективность действия дру-
гих и в то же время сам испытывает влияние ин-
ституциональной среды [4]. 

Следовательно, одним из важных направ-
лений деятельности государства по эффектив-
ному распределению бремени расходов на на-
учное производство между государством и 

экономическими агентами является адапта-
ция институциональной организации научно-
исследовательской деятельности к системе хо-
зяйствования в условиях рыночной экономики.

Вместе с тем, многие отечественные предпри-
ятия фактически имеют, но не могут объектив-
но подтвердить наличие и использование ин-
теллектуальной собственности без нарушения 
интеллектуальных прав – отсутствует система 
документооборота по созданию, оформлению, 
признанию, приобретению, паспортизации, ка-
талогизации, учету, использованию служебной 
и приобретенной или приобретаемой интеллек-
туальной собственности, включая государствен-
ные контракты и лицензионные соглашения.

Как правило, локальные недостатки доку-
ментации и менеджмента качества в последу-
ющем перерастают в глобальные проблемы хо-
зяйствующих субъектов (правообладателей) с 
приобретателями наукоемкой высокотехноло-
гичной продукции и налоговыми, лицензирую-
щими, правоохранительными органами – отсут-
ствие возможности коммерциализации интел-
лектуальной собственности; нарушения нало-
говых требований и ошибки налоговой отчетно-
сти; повышение рисков несанкционированно-
го отчуждения или присвоения имущественных 
интеллектуальных прав предприятий. При этом 
незнание законов или пренебрежение законами 
не освобождает должностных лиц от ответствен-
ности [1].

Создание службы менеджмента качества 
и интеллектуальной собственности позво-
ляет решить производственные, финансово-
хозяйственные, предпринимательские задачи 
предприятий в предметной области и обеспечи-
вает дополнительные коммерческие возможно-
сти, конкурентные преимущества правооблада-
теля.

Слабо развита инфраструктура по продви-
жению на рынок объектов интеллектуальной 
собственности. Эффективность процесса во-
влечения в хозяйственный оборот результатов 
научно-технической деятельности определяет-
ся состоянием институциональной структуры 
общества и инфраструктуры по продвижению 
объектов интеллектуальной собственности на 
рынок.
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Указанные выше проблемы требуют ком-
плексного, системного подхода к своему реше-
нию. такой подход предполагает и активное уча-
стие государства в процессе перехода на обще-
принятые мировые стандарты владения, пользо-
вания и управления интеллектуальной собствен-
ностью. Системный государственный подход со-
стоит в том, чтобы рассматривать интеллектуаль-
ную собственность в более широком контексте, 
исходя из понятия «человеческий капитал». 

 Политика, проводимая в настоящее время в 
республике молдова, ориентирована на крат-
косрочный эффект. Она никак не учитывает про-
исходящих потерь человеческого капитала и от-
ечественных ноу-хау. между тем утрата послед-
них может привести к полному распаду высоко-
технологичных отраслей, возможности воссо-
здания которых, весьма проблематичны даже 
при полновесном государственном бюджете и 
финансово сильных корпорациях. необходи-
мо особо подчеркнуть, что недооценка послед-
ствий потерь человеческого капитала способна 
надолго законсервировать наше экономическое 
отставание.

Выход видится в сохранении имеющегося 
научно-технического кадрового потенциала, 
увеличении мощности интеллектуального по-

тенциала и грамотного управления им, в соз-
дании условий для развития высокотехноло-
гичных отраслей как основы роста всей отече-
ственной экономики. нет сомнений в том, что 
в молдове существует потребность в реализа-
ции и в нормальном воспроизводстве важней-
шего стратегического ресурса – ее интеллекту-
ального потенциала. В связи с этим необходи-
мо усиление государственного регулирования 
интеллектуальной деятельности, форм и спосо-
бов реализации интеллектуальной собственно-
сти по следующим направлениям:

 ▪ спецификация прав интеллектуальной 
собственности; 

 ▪ формирование институциональной осно-
вы функционирования общественного сектора в 
целом и науки как его составной части; 

 ▪ совершенствование инфраструктуры по 
созданию и продвижению интеллектуальной 
собственности на рынок; 

 ▪ стимулирование привлечения инвестиций 
в сферу интеллектуальной деятельности за счет 
снижения риска, связанного с отношениями ин-
теллектуальной собственности, посредством со-
вершенствования информационного обеспече-
ния всех участников в процессе реализации ин-
теллектуальной собственности.
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РефеРАТ

Происходящий в мире процесс глобализации 
экономики, с одной стороны, включает в ком-
мерческий оборот все новые объекты интел-
лектуальной собственности, а с другой сторо-
ны, создает новые знания, которые в свою оче-
редь становятся мощным инструментом для раз-
работки новых технологий. Ставка на иннова-
ционную экономику позволяет использовать 
рыночный механизм для выведения научно-
промышленной основы экономики на приори-
тетный уровень, с преимущественной реализа-
цией результатов интеллектуальной деятельно-
сти как высоколиквидного товара.

В статье анализируется интеллектуальная соб-
ственность в условиях развития инновационных 
процессов; исследуется влияние инноваций на ин-
теллектуальную собственность, выявляются осо-
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бенности реализации интеллектуальной собствен-
ности; обосновывается необходимость усиления 
государственного регулирования интеллектуаль-
ной деятельности и инновационного развития. 

Ключевые слова: интеллектуальная собствен-
ность, экономический процесс, инновационное 
развитие, глобализация, институциональные 
преобразования.

ABSTRACT

The ongoing process of globalization in the 
world economy, on the one hand, includes in 
the commercial turnover all the new intellectual 
property objects, and on the other hand, creates 
new knowledge, which, in turn, becomes a powerful 

tool for the development of new technologies. The 
rate of innovation-based economy lets you use the 
market mechanism for taking the scientific and 
industrial base of the economy to a priority level, 
with a preferred implementation of the intellectual 
activity results as a highly liquid commodity.

The article analyzes the intellectual property 
in the conditions of development of innovative 
processes; investigates the effect of innovations on 
intellectual property, identifies the features of the 
implementation of intellectual property; grounds 
the necessity to strengthen the state regulation of 
intellectual activity and innovation development.

Keywords: intellectual property, economic 
process, innovative development, globalization, 
institutional changes.
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Evoluţia sistemului educaţional  
în societatea informaţională modernă

A fi învăţător sau a fi educator înseamnă să ai responsabilitate  
pentru ceva (mai bine zis, pentru cineva) pe care nu-l cunoşti şi nici nu-l poţi cunoaşte. 

Gert Biesta, pedagog olandez 

|lauRa DICUSAR, 
pRofesoaRă de infoRMatică,  
liceul „GaudeaMus” 

|dR. ion DICUSAR, 
adMinistRatoR sisteMe,  
bc „Moldindconbank” s.a.

tRansfoRMăRile de aMploaRe pRin caRe tRece societa-
tea ModeRnă sunt consecinţe ale cReşteRii nivelului 

de coMplexitate a uManităţii, evoluţia căReia, la fel ca şi 
evoluţia MateRiei, conştiinţei uMane etc., Manifestă  caRac-
teRele dinaMice ale unoR sisteMe coMplexe, cu pRofunde 
pRopRietăţi neliniaRe. după cuM sunt definite, sisteMele coM-
plexe sunt foRMate dintR-un nuMăR foaRte MaRe de coMpo-
nente, caRe inteRacţionează întRe ele, fiind apte să dezvolte 
din coMpoRtaMentul colectiv al acestoRa calităţi noi ce 
se Manifestă pRin apaRiţia spontană la nivel MacRoscopic a 
stRuctuRiloR discRete teMpoRale, spaţiale şi funcţionale [1].

Dacă ne referim la sistemele social-economice, 
care în esenţă sunt nişte sisteme complexe, scoate-
rea în evidenţă a valenţelor calitativ noi, generate 
de interacţiunile elementelor constituente ale aces-
tora, a devenit posibilă graţie rolului pe care îl au 
reţelele informaţionale în calitatea lor de mediu de 
menţinere şi manifestare a acestor interacţiuni. 

Vom menţiona că valorificarea potenţialului for-
mei reţelizate de organizare a relaţiilor sociale a fost 
întârziată din lipsa substratului tehnico-tehnologic 
necesar. Având drept sursă proprietăţile fundamen-
tale ale reţelelor (flexibilitate, adaptabilitate şi capa-
citate de autoreconfigurare), beneficiile acestei for-
me se realizează numai dacă acestea (proprietăţile) 
depăşesc o anumită valoare – (prag) în dimensiuni, 
complexitate şi volumul schimburilor. în pre-perioa-
da tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) 
şi a ştiinţelor şi tehnologiilor computaţionale şi de 
comunicare (STCC), ineficienţa reţelelor a favorizat 
forma verticală de organizare a tuturor componen-
telor societăţii, inclusiv a şcolii care prezenta, după 
cum menţiona futurologul american Alvin Toffler în 
epocala sa carte „şocul viitorului” (1970), o reflecţie 
a societăţii industriale cu reglementare strictă a ac-
tivităţii, neglijare a elementului individual, structuri 
rigide de repartizare a elevilor pe locuri, grupuri şi 
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clase, cu sistemul de evaluare a cunoştinţelor etc. 
Eforturile sistemelor educaţionale erau canalizate 
spre formarea individului adaptat la factorii spaţiali 
şi temporali ai societăţii în care acesta trăia [2, 3].

Pe lângă faptul că TIC şi STCC constituie baza de 
realizare a societăţii reţelizate, acestea au conferit 
reţelelor un ansamblu de proprietăţi care au făcut 
ca forma dată de organizare să depăşească ca efici-
enţă forma precedentă. Ele au devenit la rândul lor 
sisteme complexe, multidimensionale, cu proprie-
tăţi neliniare şi de autoorganizare. 

în domeniul reţelelor a început epoca “Ubiqui-
tous computing” – o simbioză organică a factorului 
uman, calculatoarelor, comunicaţiilor şi ştiinţelor 
sociale. Este trecerea tehnologiilor în „background”, 
sublinia autorul concepţiei, Mark Weiser, la lansarea 
acesteia în debutul anilor ’90 [4]. 

Viziunea dată implică, printre altele, transmite-
rea funcţiilor îndeplinite de calculatoare operaţi-
unilor de utilizare ale acestora, intelectul artificial 
fiind prezent în structurile generate de interacţiu-
nile dintre componentele infrastructurii reţelelor. 
Transformările tehnologice şi culturale au atins re-
zultate inimaginabile care, după cum consideră Ray 
Kurzweil (un alt inventator american), către sfârşitul 
secolului curent vor face componenta non-biologi-
că a inteligenţei umane să depăşească de trilioane 
de ori  componenta nativă a acesteia [5].

ştiinţa (teoria controlului, a managementului, 
ştiinţele umane etc.) şi tehnologiile computaţionale 
moderne au făcut ca secolul XXI (sec. XIX a fost unul 
al obiectului producerii, sec. XX – al factorilor de 
producere) să devină unul în care elementul-cheie 
va fi subiectul producerii – omul, în multitudinea 
caracteristicilor derivate din definiţia extrem de 
complexă a acestuia [6]. 

S-a demonstrat că funcţionarea societăţii umane 
este determinată de tehnologiile care au ca obiecte 
centrale omul, relaţiile dintre oameni, grupurile so-
ciale şi relaţiile dintre ele şi/sau individ etc. în evolu-
ţia societăţii umane, ponderea acestei categorii de 
tehnologii înmănuncheate în genericul tehnologii 
umanitare, care include printre altele şi sistemele 
educaţionale, este cu mult mai mare decât a tehno-
logiilor conexe producerii. 

în ultimul deceniu, în societatea contemporană 
se manifestă tot mai pregnant metodele de gesti-
onare informaţională a omului şi a societăţii. Rezul-

tate excepţionale au fost obţinute în domeniile de 
cercetare a funcţionării sistemului cerebral uman, a 
modelării şi aplicării mecanismelor conexe gândirii, 
inclusiv proceselor reflexive şi crearea pe această 
bază a algoritmilor de gestionare reflexivă, de mo-
delare computerizată a unor elemente ale conşti-
inţei umane, de aplicare a metodelor de modelare 
matematică a fenomenelor care formau, nu cu mult 
timp în urmă, domenii exclusive ale ştiinţelor uma-
nitare etc.

Aceste rezultate, precum şi altele, au scos în 
prim-plan faptul avansării civilizaţiei umane la o 
nouă etapă de dezvoltare – cea a tehnologiilor 
cognitive (TC), definite ca „procedee şi algoritmi 
de realizare a scopurilor subiecţilor fundamentate 
pe rezultatele proceselor de cunoaştere, învăţare, 
comunicare, prelucrare a informaţiei de către om şi 
animale, pe concepţiile neurologiei, teoriei autoor-
ganizării, pe TIC, modelarea matematică a elemen-
telor cunoaşterii etc.” [6] .

TC apărute din rezultatele excepţionale ale TIC şi 
STCC permit, la rândul lor, soluţionarea multor pro-
bleme cu care se confruntă societatea modernă în 
domenii de importanţă majoră, cum ar fi cele ce ţin 
de gestiunea şi controlul societăţii din ce în ce mai 
complexe şi mai instabile.

Unul dintre cele mai importante rezultate scoase 
în prim-plan de TC este rolul cardinal al proceselor 
de colaborare în identificarea soluţiilor problemelor 
complexe. Anume aici se realizează organic dezide-
ratul „împreună cu omul, nu în locul lui”. 

Cunoştinţele umane au devenit forţa motrice a 
fazei contemporane de dezvoltare a umanităţii şi a 
proceselor de globalizare. Printre factorii contem-
porani de creştere economică, care au devenit mai 
intangibili şi mai mobili, pe lângă cunoştinţe mai 
pot fi trecuţi cei instituţionali, culturali şi cei conecşi 
capitalului şi factorului uman.

în acest context, considerăm că anume crearea 
societăţii reţelizate permite valorificarea optimală a 
imensului tezaur al „cunoştinţelor repartizate”, rolul 
cărora în dezvoltarea societăţii a fost pentru prima 
dată menţionat de către renumitul economist şi fi-
losof austriac Friedrich Hayek în 1945 [7]. 

Conceptul „cunoştinţe repartizate” se bazează 
pe câteva idei generale cum sunt: inexistenţa cu-
noştinţelor concentrate/integrate despre toate cir-
cumstanţele care determină evoluţia unui fenomen 
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sau a unui proces; cunoştinţele ştiinţifice, în sensul 
cunoştinţelor despre reguli generale, nu reprezin-
tă suma tuturor cunoştinţelor; existenţa unui strat 
vast de cunoştinţe despre circumstanţe spaţiale şi 
temporale particulare; în atare situaţie fiecare indi-
vid care posedă o oarecare informaţie despre aces-
te circumstanţe este virtual avantajat faţă de cei 
care nu deţin asemenea informaţii; beneficiul co-
mun poate fi realizat numai dacă decizia finală este 
lăsată la discreţia persoanei cu cunoştinţe sau dacă 
se realizează în cooperare cu aceasta etc. 

Ţinem să subliniem că ideile lui Hayek, aplicate 
corect, pot da rezultate semnificative în procesul de 
educaţie contemporană, bazele căreia sunt puse în 
ultimul timp.

Considerată drept piatră de temelie a „futurolo-
giei”, ştiinţei care are ca subiect de cercetare viito-
rul societăţii umane şi impactul lui asupra omului, 
lucrarea lui Alvin Toffler „şocul viitorului” conţinea, 
la latitudinea timpului de atunci, foarte multe idei 
novatoare, unele dintre ele depăşind limitele fan-
tasticului, şi care urmau să se realizeze câtre sfârşitul 
secolului XX. Aproape toate ideile descrise şi inclu-
se în lucrare s-au realizat. De exemplu, reţelele de 
calculatoare, bibliotecile digitale globale, aplicarea 
laserelor pentru obţinerea materialelor noi, e-gu-
vernarea, e-medicina, e-democraţia etc. 

însă foarte puţine din ideile respectivei cărţi s-au 
realizat în una dintre cele mai importante, după 
cum considera Toffler, componente ale societăţii – 
sistemul educaţional. şcoala, pe atunci preocupată 
de reproducerea indivizilor apţi pentru a supravie-
ţui intr-o societate care, cel mai probabil, ar fi dispă-
rut înaintea lor, era obligată să identifice scopuri şi 
metode în viitor, ci nu în trecut. 

Deficienţele învăţământului, în opinia lui Toffler, 
erau generate de faptul că  industrialismul a creat 
şcoala după asemănarea sa: concentrarea într-un 
anumit loc a elevilor (materia primă) pentru a fi 
prelucrată de către învăţători (muncitori) în şcoa-
la (fabrica) amplasată în centrul localităţii. Ierarhia 
administrativă a sistemului educaţional repeta mo-
delul birocraţiei industriale. Organizarea procesului 
educaţional în baza disciplinelor stabilite era, de 
asemenea, o premisă a societăţii industriale. Copii 
încolonaţi treceau dintr-o încăpere în alta şi se aşe-
zau pe locuri stabilite apriori. Sunetul anunţa înce-
putul lecţiei sau al recreaţiei [3]. 

Această descriere sumbră, făcută cu mai bine de 
40 de ani în urmă, este valabilă şi astăzi. Cine poate 
afirma cu certitudine că s-au modificat prea multe 
în domeniul educaţiei?

Toffler a intuit, cu providenţialitate, că proble-
mele din sfera educaţiei vor apărea în urma modifi-
cărilor generate în societate de procesele tehnolo-
gico-informaţionale bazate pe evoluţia accelerată a 
calculatoarelor şi comunicaţiilor. Scopul educaţiei 
a fost definit clar (1970): sporirea capacităţii indivi-
dului de adaptare rapidă şi eficientă din punct de 
vedere economic la modificarea continuă a condi-
ţiilor mediului ambiant.  

Din perspectiva anilor ’70 ai sec. XX se consta-
ta că oamenilor de astăzi le vor fi necesare abilităţi 
în trei direcţii cardinale: aptitudini de a învăţa, de 
a dialoga şi de a selecta. Pentru atingerea acestor 
rezultate se propunea reformarea cardinală a şco-
lii, inclusiv prin crearea în fiecare şcoală/localitate a 
unor consilii ale viitorului, responsabile de efectua-
rea reformelor care urmau să fie profund infiltrate 
în societate, repartizate în aceasta, cu administraţie 
adhocratică, fără planificare calendaristică şi repar-
tizare pe clase rigide etc. 

în vederea realizării acestor planuri, se propu-
neau şi unele lucruri concrete: clase cu un elev şi cu 
mai mulţi profesori, clase cu mai mulţi profesori şi 
cu grupuri de elevi, grupuri provizorii de elevi, for-
mate pentru găsirea soluţiilor unor probleme sau 
elaborarea unor proiecte etc. 

Un grup de cercetători din domeniu planificau 
crearea într-un raion dificil al New York-ului a unui 
colegiu experimental, subdiviziunile căruia urmau 
să fie repartizate prin toate magazinele, oficiile şi 
casele din cartier, iar elevii trebuiau să înveţe me-
serii de la persoanele mature, precum şi de la pro-
fesorii colegiului.

O altă idee lansată atunci şi care merită să fie lua-
tă în seamă astăzi este propunerea ca magazinelor, 
atelierelor, cabinetelor cosmetice şi altor întreprin-
deri din cartier să li se pună la dispoziţie spaţiu în 
şcoli în schimbul lecţiilor gratuite pentru elevi. 

Reiterăm faptul că foarte multe dintre pronosti-
curile emise pentru diverse sfere ale societăţii uma-
ne au devenit astăzi realitate, însă, cu regret, au fost 
materializate foarte puţine dintre ideile lui Toffler în 
domeniul educaţiei, în pofida eforturilor depuse de 
cercetători atât la nivel teoretic, cât şi practic pentru 
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ameliorarea situaţiei. în sistemul educaţional, pro-
cesul reformelor este continuu, însă acestea sunt 
canalizate în direcţia modificării şi perfecţionării 
sistemului educaţional existent, paradigma căruia 
este bazată pe fizicalism sau pe concepţia liniară a 
sistemului format din structuri legate prin relaţii de 
cauzalitate, strict derivate una din alta, cu metode 
şi scopuri adoptate în trecut, valabile şi predictabi-
le pe intervale mari de timp. Metodele şi scopurile 
educaţiei erau şi mai sunt identificate în trecut, ele, 
însă, trebuie să aibă la bază viitorul. 

Deşi rezultatele cercetărilor psihosociale au 
demonstrat existenţa la nivel psihic în conştiinţa 
copiilor şi adolescenţilor a unor imagini/structuri/
scopuri legate de viitor, sistemul educaţional actu-
al denaturează la elevi sentimentul timpului. Sunt 
actuale şi astăzi, deşi au trecut peste 40 de ani de 
atunci, cuvintele lui R. Young, care afirma că „astăzi, 
cu foarte mici excepţii, în centrul atenţiei sunt cu-
noştinţele despre tot ce a fost făcut sau a trecut”. De 
exemplu, Young propunea, pentru a depăşi situaţia 
creată, unele lucruri, în opinia noastră, valabile şi 
astăzi. Se preconiza să fie incluse în cursurile şcola-
re studierea unor lucrări ştiinţifice, filosofice, socia-
le, a unor opere de artă de ultimă oră, a unor date 
privind estimările şi anticipările crizelor, a soluţiilor 
pentru anumite probleme complicate ale societăţii 
umane. în lipsa literaturii ştiinţifice „din perspectiva 
viitorului”, se propunea ca studiile să se facă în baza 
literaturii „science fiction”, examinată ca exemplu 
de sociologie a viitorului. 

Procesele complexe de interacţiune cu celelalte 
componente ale societăţii, specificul şi imposibili-
tatea efectuării reformelor rapide au generat în sis-
temul educaţional contemporan o criză profundă, 
ieşirea din care poate fi găsită numai în urma modi-
ficării de paradigmă a acestuia [8].

Consecinţele acestei crize au un impact sub-
stanţial asupra întregii societăţi. în accepţia noas-
tră, una din consecinţele directe este criza motivării 
muncii care, la nivel global, a pătruns toate pătu-
rile societăţii moderne. După cum consideră unii 
experţi, numărul oamenilor demotivaţi în a munci 
depăşeşte cu mult numărul celor motivaţi [9].

Corelaţiile dintre aceste două fenomene actuale 
(criza educaţiei şi criza motivării muncii) constituie, 
în mod indiscutabil, un subiect important de cerce-
tare, care trebuie tratat cu cea mai mare seriozitate. 

Criza actuală din educaţie nu este una cu carac-
ter spontan, apărută ad-hoc. Ea se derulează de mai 
mult timp, fiind în atenţia cercetătorilor din diferite 
domenii.  

în lucrarea sa „şapte lecţii complexe în educaţia 
pentru viitor”, apărută în 1999, sociologul şi peda-
gogul francez Edgar Morin a punctat un şir de pro-
bleme omise şi/sau neglijate în sfera educaţiei, de 
care era necesar să se ţină cont în edificarea siste-
mului educaţional nou. Valabile pentru societăţile 
din orice cultură, având la bază condiţia umană ca 
sistem deschis în dezvoltare, aceste probleme sunt 
următoarele [10]: 

1) identificarea şi eliminarea erorilor şi iluziilor; 
2) stabilirea principiilor cunoştinţelor necesare; 
3) învăţarea condiţiei umane; 
4) învăţarea identităţii pământene; 
5) confruntarea cu incertitudinile; 
6) învăţarea înţelegerii; 
7) etica pentru specia umană.  
De fapt, aceste şapte lecţii, care sunt mai degra-

bă componentele unui program global de acţiune, 
formează un concept unitar, din care se întrevede 
viziunea complexă asupra educaţiei şi asupra su-
biectului acesteia. 

Programul global include: asimilarea cunoştin-
ţelor (metoda), condiţie primară de confruntare cu 
erorile şi iluziile care pot apărea în conştiinţa umană 
(lecţia 1); crearea aptitudinilor pentru a studia su-
biectele în context, în complex, în totalitate,  pen-
tru a identifica interacţiunile dintre parte şi întreg 
în lumea complexă (lecţia 2); recunoaşterea unităţii 
şi complexităţii fiinţei umane (unitate şi dualitate 
între homo faber, homo ludens, homo sapiens, homo 
demens), condiţia umană trebuie să devină un su-
biect de bază al oricărei forme de educaţie (lecţia 3); 
acceptarea existenţei unei ere planetare (globaliza-
rea ca primă fază a acesteia) (lecţia 4); progresul nu 
este o repetare a trecutului în viitor, fiecare trebuie 
să fie pregătit de a se confrunta cu schimbările, ne-
cunoscutul, indeterminismul şi să cunoască căi de 
modificare a strategiilor în dependenţă de informa-
ţia apărută din modificarea condiţiilor, este necesar 
ca fiecare persoană cu responsabilităţi în procesul 
educaţional să poată confrunta nedeterminarea 
(lecţia 5); învăţarea înţelegerii dintre indivizi ca in-
strument şi ca finalitate a comunicării umane (lecţia 
6); educaţia este obligată să inoculeze recunoaşte-
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rea calităţii ternare a condiţiei umane: individ – so-
cietate – specie (lecţia 7). 

Ideile selectate de noi din lucrarea citată nu sunt 
unicele propuse de sociologul  Morin pentru a pu-
tea reforma educaţia, dar şi acestea sunt suficiente 
pentru a trasa punctele de plecare ale educaţiei de 
la un sistem liniar, idealizat şi simplificat al lumii re-
ale, extrem de complexe. Subliniem faptul că com-
plexitatea universului nu este o construcţie logică 
modelată prin diverse scheme deductive. Comple-
xitatea lumii este reală [11]. 

Problemele cu care se confruntă educaţia s-au 
amplificat în ultimul deceniu, când a fost acceptat 
definitiv faptul că sistemul educaţional ca parte 
componentă a societăţii, care nu prezintă o evolu-
ţie tehnologică şi culturală liniară  (acumulativă), ci 
una exponenţială, cu proprietăţi de autodezvoltare, 
este, de asemenea, un sistem complex cu proprie-
tăţi neliniare de autoorganizare în care elementul 
aleatoriu, cel al incertitudinii, al formării şi dezinte-
grării structurilor etc. se manifestă plenar. 

Pornind de la tezele enunţate mai sus, putem in-
tui clar profunzimea dificultăţilor în care se găseşte 
sistemul educaţional, or, reformarea trebuie să fie 
începută chiar de la cele mai generale nivele. însăşi 
întrebarea „Pentru ce educăm?” trebuie redefinită. 
Pentru că, aflându-ne în complexitatea sistemului 
educaţional, componentă a societăţii complexe, care 
este şi ea parte a lumii la fel de plurivalente, în toată 
dinamica complexităţii acestora, este greu de antici-
pat ce competenţe trebuie să posede un elev pentru 
ca acestea să fie valabile câteva zeci de ani înainte. 
Nimeni, de asemenea, nu poate spune dacă cunoş-
tinţele pe care le însuşesc astăzi elevii vor fi valabile, 
să zicem, peste 10 ani. S-a ajuns la situaţia când cel 
care educă „este obligat din punct de vedere moral 
să facă ceva ce nu poate cuprinde în totalitate, să ia 
în considerare un lucru ca fiind posibil, chiar dacă nu 
înţelege condiţiile apariţiei acestui fapt posibil” [12].

Lipsa unei viziuni complexe asupra educaţiei ge-
nerează incertitudini în ceea ce priveşte conceptele 
de bază ale educaţiei. în cercetările din domeniul 
educaţiei sunt cunoscute peste 50 de teorii care 
definesc, fiecare în felul său, procesul de învăţare. 
în cadrul unui experiment, pedagogul Brent Davis 
a rugat profesorii şcolari să identifice sinonimul 
adecvat „predării/învăţării” (teaching) dintr-un şir 
de peste 20 de termeni. Răspunsul a fost unanim: 

învăţarea este multilaterală şi nu poate fi definită 
univoc. Surprinzător a fost, însă, faptul că concep-
tul s-a dovedit a fi la fel de departe de noţiunile în 
raport cu care „predarea/învăţarea” capătă sens: in-
dividualitate, natura universului, sursele de cunoş-
tinţe etc. [13] . 

Această diversitate de concepte şi teorii eclip-
sează caracterul complex al educaţiei şi evidenţiază, 
în acelaşi timp, poziţia inflexibilă în confruntarea cu 
această complexitate. 

Se consideră că depăşirea crizei poate fi realizată 
dacă sistemul educaţional va fi acceptat şi tratat ca 
un sistem complex în dinamică, iar toate persoanele 
implicate în procesul educaţional (profesori, cercetă-
tori, factori de decizie etc.) îşi vor adapta acţiunile şi 
deciziile din perspectiva complexităţii. Este necesară 
formarea unui nou mod de gândire în termenii com-
plexităţii şi ai dinamicii acesteia, „Gândirea în com-
plexitate”, care are toate premisele să devină o bază 
teoretică principial nouă pentru învăţare, educaţie 
şi pedagogie. Acest mod nou de gândire trebuie să 
fie unul care ar trece de impedimentele impuse de 
dualism, reducţionism, calculabilitate şi tendinţele 
cvasitotale de confruntare cu ceea ce se întâmplă în 
practică. „Gândirea în complexitate” în acest dome-
niu înseamnă, în primul rând, abordarea complexi-
tăţii unui proces social de primă importanţă, care se 
rezumă la tranziţia ca persoană integrală de la „exis-
tenţa” la „devenirea” celui care învaţă. Prin redefinirea 
conceptelor de „interacţiune”, „conectivitate”, „creati-
vitate”, „influenţă reciprocă”, „interpretare reciprocă”, 
„schimb reciproc”  etc., considerate ca elemente de 
bază, „Gândirea în complexitate” are toate şansele să 
devină o nouă limbă a educaţiei [8, 14, 15, 16].

Prin crearea noilor realităţi, învăţarea/educaţia are 
toate şansele să devină creaţie şi/sau invenţie [17] .  

Pentru realizarea scopurilor propuse este nece-
sar ca această complexitate în învăţare şi educaţie 
să nu fie abordată ca un concept/instrument arti-
ficial oferit pentru a garanta succesul, ci, aplicată 
în mod constructiv pe baza redefinirii şi acceptării 
unei noi viziuni asupra conceptului de interacţiune 
în educaţie, să contribuie la aceea ca învăţarea să 
devină mai personalizată, autoreglată, autoorienta-
tă şi autoorganizată.

în aceste condiţii, învăţarea/educaţia poate fi defi-
nită ca un ansamblu de procese de inter-acţiune şi/sau 
intra-acţiune în care fiecare persoană implicată parti-
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cipă în interacţiuni comunicative umane. în sistemele 
de felul acesta pot apărea în timp efecte neliniare şi 
proprietăţi noi pe care nu le au părţile componente. 

Cercetările psihosociologice au demonstrat exis-
tenţa factorului „inteligenţa colectivă” – „c-factorul”, 
în procesul de soluţionare a diferitelor probleme 
complexe din management, ştiinţe, inginerie etc. 
Mai mult decât atât, a fost depistată existenţa aces-
tui factor în grupuri mici (2-5 oameni) ca părţi com-
ponente ale structurilor de dimensiuni mai mari. 
„C-factorul” s-a dovedit slab corelat cu media inte-
ligenţei individuale şi valoarea maximală a acesteia 
în eşantionul (699 de persoane) cercetat, dar s-au 
găsit corelaţii cu sensibilitatea socială a membrilor 
grupului (testul “Reading the Mind in the Eyes”), cu 
distribuirea capacităţilor de conversare şi rata de 
persoane de gen feminin din grup [18]. 

Efecte similare au fost înregistrate şi în procesul 
de studii. Din interacţiunea dintre indivizi, având 
ca substrat efectele generate de prezenţa reţele-
lor, s-a observat că procesul de învăţare devine mai 
eficient dacă este organizat şi reglementat pe baza 
interacţiunilor umane comunicative dintre noduri: 
„Nod-la-Nod” (P2P – peer-to-peer) în situaţii „Per-
soană-la-Persoană” (F2F – face-to-face), cu consoli-
darea relaţiilor personalizate, formate pe baza valo-
rilor personale, în formă de diade stabile [16]. 

Este necesar ca adoptarea principiilor „Gândirii în 
complexitate” în practica educaţională să cuprindă 
o viziune complexă asupră obiectelor de studiu (de. 

ex. matematica ca sistem complex), asupra colecti-
velor de elevi ca sisteme complexe adaptive şi asu-
pra interacţiunilor dintre aceste componente între 
ele şi cu mediul extern la nivel individual, de familie, 
clase, grupuri de lucru etc. în aceste condiţii se ma-
nifestă la o dimensiune principial nouă conversaţia 
în calitate de catalizator al procesului de învăţare. 
Cercetările au confirmat faptul că interacţiunea 
elev-elev poate fi mai eficientă decât interacţiunea 
profesor-elev în procesul de studii, inclusiv al ma-
tematicii şi altor ştiinţe. Acest lucru nu diminuează 
importanţa participării profesorului la discuţii, el fi-
ind o sursă importantă de diversificare şi canalizare 
a procesului de învăţare.

în problema gestionării procesului de interacţiu-
ne dintre elevi este necesar să fie luate în considerare 
modurile de influenţare şi căile de formare a struc-
turilor claselor pentru ca efectele acestora să se ma-
nifeste în mod optimal în procesul de învăţare [12].

Aceste efecte devin actuale cu atât mai mult cu 
cât a fost identificată experimental dependenţa 
performanţelor în soluţionarea problemelor com-
plexe de structură a reţelelor utilizate la formarea 
grupurilor [19].

De asemenea, s-a stabilit că în procesul de so-
luţionare a problemelor noi inteligenţa colectivă, 
metacunoştinţele, identificarea soluţiei optimale 
pentru diverse probleme pot avea loc, în ultimă in-
stanţă, doar în grupurile formate în baza principiilor 
autoorganizării sociale [20].
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REZUMAT

în lucrare este prezentată o analiză a impactului 
tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor asupra 
societăţii contemporane şi a evoluţiei sistemului 
educaţional în condiţiile formării şi funcţionării 
formei reţelizate a societăţii. Sunt examinate nece-
sităţile modificării de paradigmă în sistemul educa-
ţional din perspectiva complexităţii lui şi a formării 
unei viziuni noi asupra acestuia: „Gândirea în com-
plexitate”. 

ABSTRACT

The paper presents an analysis of the impact of 
Information and Communication Technology on 
contemporary society and the evolution of educa-
tional system in terms of formation and operation 
of the network form of society. This paper examines 
the necessity of changing the paradigm in the edu-
cation system from the perspective of its comple-
xity and the need to create a new vision on such a 
system: „Thinking in Complexity”. 
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|victoR POPESCU, lectoR supeRioR, 
catedRa electRificaRea şi autoMatizaRea Mediului RuRal,  
univeRsitatea aGRaRă de stat din Moldova

Estimarea influenţei factorilor aleatorii 
asupra fiabilităţii sistemelor electrice  

de distribuţie

este bine cunoscut faptul că întReGul pRoces de pRo-
duceRe-tRanspoRt-distRibuţie-utilizaRe a eneRGiei 

electRice aRe loc pRin inteRMediul sisteMeloR electRoeneR-
Getice [1, 3]. sisteMele de distRibuţie sunt o paRte coMpo-
nentă a acestui lanţ şi paRticipă neMijlocit la RealizaRea 
unei etape de bază a pRocesului Respectiv, şi anuMe, distRi-
buţia eneRGiei electRice. aliMentaRea cu eneRGie electRică a 
consuMatoRiloR, atât aGRicoli cât şi industRiali, este întR-
o dependenţă stRictă de funcţionaRea acestoR sisteMe, de 
aceea Rolul loR este deosebit de iMpoRtant.

INtrODuCErE 

La etapa actuală, în procesul de distribuţie a 
energiei electrice ne confruntăm cu mai multe di-
ficultăţi esenţiale, problema-cheie fiind cea a fiabi-
lităţii de alimentare cu energie electrică a consu-
matorilor. întrucât consumatorii agricoli, din punct 
de vedere al geografiei amplasării acestora, se află 
pretutindeni, atât în mediul rural, cât şi în cel urban, 
alimentarea lor cu energie electrică se realizează 
prin intermediul aceloraşi sisteme de distribuţie, 
destinate şi consumatorilor din alte domenii. 

Regimurile de funcţionare a sistemelor de distri-
buţie a energiei electrice sunt influenţate de o se-
rie de factori atât determinaţi, cât şi nedeterminaţi. 
Din punctul de vedere al originii lor, aceşti factori 
au un caracter aleatoriu şi pot fi de ordin subiectiv 

sau obiectiv, intern sau extern. Estimarea influenţei 
acestor factori asupra variaţiei indicatorilor de fiabi-
litate, ca şi a fiabilităţii rezultante este de o impor-
tanţă primordială pentru determinarea măsurilor de 
sporire a nivelului de siguranţă în funcţionarea ele-
mentelor componente ale sistemelor de distribuţie.

OBIECtIvElE luCrărII 

Prezenta lucrare are drept scop evaluarea fiabi-
lităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice 
cu tensiunea de 6 şi 10 kV din Republica Moldova, 
având drept obiectiv esenţial determinarea influ-
enţei diferiţilor factori aleatorii asupra procesului 
de funcţionare a elementelor componente ale 
sistemelor de distribuţie. Totodată, a fost elaborat 
modelul matematic ce permite să fie estimată pon-
derea factorilor respectivi în variaţia indicatorilor de 
fiabilitate a sistemelor cercetate.  

MatErIalE şI MEtODE 

Pentru a evalua fiabilitatea sistemelor de dis-
tribuţie a energiei electrice, au fost cercetate pe 
parcursul a 5 ani (2006-2010) toate sistemele de 
distribuţie cu tensiunea de 6 şi 10 kV din Republica 
Moldova. Sistemele respective au fost studiate în 
conformitate cu devierea lor teritorial-geografică în 
cadrul întregii ţări, însă mai pe larg au fost cercetate 
următoarele sectoare: Chişinău, Anenii Noi, Orhei, 
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Cahul, Comrat. Pe parcursul celor 5 ani de cercetări 
efectuate, s-au înregistrat toate întreruperile inter-
venite în alimentarea cu energie a consumatorilor: 
aleatorii, planificate, manevre curente. 

Pornind de la rezultatele stabilite, au fost selectate 
şi analizate toate întreruperile aleatorii, cauzate de di-
feriţi factori de influenţă. Aceste întreruperi s-au calcu-
lat pentru fiecare sistem în parte, cuprinzând întreaga 
perioadă de studiu (5 ani). întrucât lungimea sumară a 
reţelelor de distribuţie cu tensiunea de 6 şi 10 kV este 
diferită pentru fiecare sector în parte, pentru a face o 
comparaţie între valorile obţinute, aceste întreruperi 
s-au raportat la o unitate specifică (100 km de reţea). 
Valorile obţinute sunt prezentate în tabelul 1.

Pentru prelucrarea datelor statistice a fost uti-
lizată tehnica de calcul cu programele ,,Microsoft 
Office Excel“, ,,Matcad”, ,,Statgrafixs” etc. Procesul 
de evaluare a fiabilităţii sistemelor de distribuţie 
fiind destul de anevoios şi incluzând o mulţime 
de operaţii, în vederea sistematizării procesului de 
calcul s-a elaborat schema structurală de apreciere 
a fiabilităţii, care este prezentată în figura 1.   

rEzultatE şI DISCuţII

Ca rezultat al cercetărilor, au fost determinaţi 
factorii care au cauzat apariţia întreruperilor în 
alimentarea cu energie electrică a consumatorilor 
şi care au influenţat variaţia indicatorilor de fiabi-
litate pe diferite perioade (2006, 2007, 2008, 2009, 
2010). Factorii respectivi au fost stabiliţi şi cercetaţi 
conform modului de apariţie a acestora, în funcţie 
de amplasarea geografică a sistemelor şi de sezon. 
în tabelul 2 sunt prezentaţi, pentru exemplificare, 
factorii stabiliţi care au determinat variaţia indica-

torilor de fiabilitate pe fiecare sistem în parte, în 
perioada anului 2006.

în figura 2 este prezentată caracteristica facto-
rilor aleatorii pe diferite perioade de cercetare, de 
unde reiese faptul că cei mai semnificativi factori 
care influenţează modul de apariţie a întreruperi-
lor aleatorii în sistemele de distribuţie a energiei 
electrice din Republica Moldova sunt: condiţiile 
climaterice, defectele în echipamente şi factorii cu 
caracter nedeterminat.

De menţionat faptul că analiza factorilor re-
spectivi după frecvenţa de apariţie a întreruperilor 
cauzate nu reflectă pe deplin influenţa lor asupra 
fiabilităţii echipamentelor instalate în sistemele de 

distribuţie a energiei electrice. Aceasta se explică 
prin aceea că orice întrerupere i cauzată de un fac-
tor oarecare n are o anumită durată Ti şi afectează 
un anumit număr de consumatori NCi. Totodată, 
concomitent cu creşterea numărului de întreru-
peri pe un interval de timp determinat τ, cauzate 
de factorii aleatorii, se înregistrează o variaţie sem-
nificativă a indicatorilor de fiabilitate. De aceea, fi-
ecare factor are o pondere în variaţia indicatorilor 
de fiabilitate în funcţie de numărul de întreruperi 
cauzate, de durata acestora şi de numărul de con-
sumatori afectaţi.

Pentru exemplificare, prezentăm în continua-
re modelarea matematică a expresiei analitice de 
determinare a unui indicator de bază al fiabilităţii 
sistemelor de distribuţie, şi anume durata medie 
de refuz  τmed. întru determinarea acestui indicator 
pentru o anumită perioadă de timp t, reieşind din 
influenţa diferitor factori, se alcătuieşte următoa-
rea expresie matematică: 

Tabelul 1 
Clasificarea întreruperilor care au avut loc pe perioada anului 2006-2010

Sistemul
Lungimea sumară a reţelelor  

de distribuţie 
6-10 kV, km

Numărul deconectărilor aleatorii la 100 km de reţea

2006 2007 2008 2009 2010 Media

Chişinău 2829 65 45 52 48 59 54
Anenii Noi 3891 69 65 67 61 77 68
Orhei 3208 62 49 91 58 77 67
Cahul 2183 74 68 75 58 76 70
Comrat 2034 55 47 56 58 76 59
TOTAL 14076 66 56 69 57 74 64

Media 65 55 68 57 73 64
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Din această modelare rezultă faptul că fiecare 
factor aleatoriu are o influenţă asupra variaţiei 
indicatorului de fiabilitate examinat pe perioa-
da cercetată. Datorită acestei influenţe, reiese 
că orice factor examinat în parte are o pondere 
în valoarea finală a indicatorului analizat. Pentru 

unde:

1 1
1

m

k k
k

t

NC T

NC
=

⋅∑  - durata medie a întreruperilor k, de durată T1k, produse de factorul aleatoriu f1 
şi care au afectat NC1k consumatori;

2 2
1

p

l l
l

t

NC T

NC
=

⋅∑  - durata medie a întreruperilor l, de durată T2l, produse de factorul aleatoriu f2  
şi care au afectat NC2l consumatori;

3 3
1

s

r r
r

t

NC T

NC
=

⋅∑ - durata medie a întreruperilor r, de durată T3r, produse de factorul aleatoriu f3 
şi care au afectat NC3r consumatori;

1

t

nv nv
v

t

NC T

NC
=

⋅∑ - durata medie a întreruperilor p, de durată Tnp, produse de factorul aleatoriu fn 
şi care au afectat NCnp consumatori.

- ponderea factorului f1, variaţia indicatorului respectiv, se va determina:

1
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∑

∑ ∑ ∑ ∑

(2)

durata medie a refuzului, coeficienţii de pondere 
kp ai factorilor aleatorii vor fi determinaţi pentru 
fiecare factor în parte, în următoarele expresii ma-
tematice: 

Utilizându-se expresiile obţinute, au fost deter-
minaţi coeficienţii de pondere ai factorilor aleatorii 

1 1 2 2 3 3
1 1 11

( ) ...

pm ts

k k l l nv nvr r
k l vr

t
t t t t

NC T NC T NC TNC T

NC NC NC NC
τ = = ==

⋅ ⋅ ⋅⋅
= + + + +
∑ ∑ ∑∑

(1)
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- ponderea factorului f3 se va determina:  

3
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(4)

- ponderea factorului fn se va determina: 
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(5)

în variaţia indicatorului de fiabilitate examinat τmed  
în sistemele cercetate pentru diferite perioade. în 
tabelul 4 sunt prezentate pentru exemplificare  va-
lorile coeficienţilor calculaţi pentru anul 2006, din 

care rezultă că cea mai mare pondere în variaţia 
indicatorului calculat o au următorii factori: condi-
ţiile climaterice – 39,7%, defectele în echipamente 
– 25% şi factorii necunoscuţi – 20,1%.

- ponderea factorului f2 se va determina: 
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analiza măsurărilor

Structura sistemului

analiza fiabilităţii  
de structură  

şi a celei de funcţionare

Selectarea datelor 
necesare

Procesarea datelor

aprecierea stării sistemului

Stabilirea nivelului real de fiabilitate

aprecierea stării 
sistemului

Măsuri  
de restructurare

verificarea respectării 
restricţiilor

analiza observaţiilor

analiza datelor 
eronate

Evaluarea  
contringenţelor 

Măsurări şi observaţii

trasarea căilor de sporire  
a fiabilităţii

Fig. 1. Schema structurală de apreciere a nivelului de fiabilitate



92 | Intellectus 2/2012

t
e

h
n

o
l
o

g
ii
 i

n
o

v
a

t
iv

e
/  

in
n

o
v

a
t

iv
e

 t
e

c
h

n
o

l
o

g
ie

s

Tabelul 2
Factorii aleatorii care au cauzat întreruperile pe perioada anului 2006

Factorii
Numărul de întreruperi

Chişinău Anenii Noi Orhei Cahul Comrat Media
Nr. Descrierea Total % Total % Total % Total % Total % Total %
1. Condiţii climaterice 31 48 43 61 33 54 26 34 20 35 30 47
2. Defecte în echipamente 18 27 11 16 14 22 19 26 14 25 15 23

3. Defecte din cauza
 consumatorului 4 7 2 3 3 5 4 6 2 3 3 5

4. Factori necunoscuţi 3 4 7 10 4 7 19 25 12 23 9 14
5. Acte de vandalism 1 2 1 2 1 2 2 2 3 5 2 3

6. Defecte în reţelele 
de transport 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7. Defecte la PDC-uri 2 3 2 3 3 4 1 2 1 2 2 3

8. Acţiunea animalelor 
şi a păsărilor 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1

9. Acţiunea diferitelor
 mecanisme 2 3 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1

10. Avarii cauzate de
 vegetaţie 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2

                TOTAL 65 100 69 100 62 100 74 100 55 100 65 100

2006 2007

2008 2009

Fig. 2. Caracteristica factorilor aleatorii stabiliţi pe diferite perioade

CONCluzII 

Examinând rezultatele obţinute, constatăm că în 
sistemele de distribuţie a energiei electrice din Repu-
blica Moldova au loc un număr mare de întreruperi 
neprogramate, cauzate de influenţa diferitor factori 
cu caracter aleatoriu şi care au o influenţă semnifica-
tivă asupra variaţiei indicatorilor de fiabilitate. 

Factorii predominanţi care produc peste 80% 
din întreruperile neplanificate în alimentarea cu 
energie electrică a consumatorilor şi au o pondere 
esenţială în variaţia indicatorilor de fiabilitate sunt 
următorii: condiţiile climaterice, defectele în echi-
pamente şi factorii aleatorii necunoscuţi. 
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Tabelul 3
Coeficienţii de pondere a factorilor aleatorii în variaţia  indicatorului de fiabilitate τmed  pentru  anul 2006

Factorii Valorile coeficienţilor de pondere
Chişinău Anenii Noi Orhei Cahul Comrat Media

Nr. Descrierea Kp, % Kp, % Kp, % Kp, % Kp, % Kp, %
1. Condiţii climaterice 34,3 41,4 47,2 37,4 38,2 39,7

2. Defecte în echipamente 22,5 26,2 22,1 28,8 25,2 25,0

3. Factori necunoscuţi 23,9 20,1 17,0 19,0 20,4 20,1

4. Acte de vandalism 4,5 3,8 4,2 4,8 5,0 4,5

5. Defecte în reţelele de transport 2,8 2,4 4,5 1,8 4,2 3,1

6. Defecte la PDC-uri 2,3 1,8 1,4 1,9 1,2 1,7

7. Acţiunea animalelor şi a păsărilor 2,2 0,5 0,3 1,2 1,8 1,2

8. Acţiunea mecanismelor 2,3 1,4 0,2 1,3 2,1 1,5

9. Avarii cauzate de vegetaţie 2,7 1,8 1,4 0,9 0,9 1,5

10. Defecte din cauza consumatorului 1,4 0,1 1,1 2,7 0,3 1,1

11. Calitatea energie electrice 0,5 0,3 0,4 0,1 0,5 0,4

12. Erori de exploatare 0,6 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3

                    TOTAL 100 100 100 100 100 100
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REZUMAT

Sistemele de distribuţie electrice sunt cele mai 
răspândite. Gradul de funcţionare a acestora depin-
de de influenţa factorilor interni şi externi. în sistem 
problema-cheie este fiabilitatea sistemului de dis-
tribuţie a energiei electrice şi alimentare a consu-
matorilor. Gradul de fiabilitate a  acestora depinde 
de influenţa factorilor interni şi externi.

Acest articol se referă la calculul fiabilităţii siste-
melor de distribuţie electrice din Republica Moldova.

ABSTRACT

The distributive electric systems are the most over-
spread systems. The rank of their working depends 
on the influence of outward and inward factors. In 
the very system the key-problem is the reliability of 
distributive system of electric energy and consumer 
supply. The rank of their reliability depends on the 
influence of outward and inward factors.

This article is concerned with the calculation to 
reliability of the distributing electrical systems from 
Moldova. 
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Fabricarea pâinii  
cu adaos de materii vegetale
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INtrODuCErE 

caRtoful este o leGuMă foaRte nutRitivă. sub foRMă 
deshidRatată (făină, GRanule sau fulGi) acesta îşi 

află nuMeRoase aplicaţii în pRodusele de panificaţie. fa-
bRicatele din caRtofi nu nuMai că pot înlocui în Reţetă o 
paRte din făină, daR Modifică şi textuRa pRodusului de pa-
nificaţie în caRe se intRoduc, acesta fiind consideRat Mai 
pRoaspăt, adică se obţine MăRiRea duRatei de pRospeţiMe.   

Principala sursă de cartofi folosită în panificaţie 
este făina de cartofi, însă pot fi folosite, ocazional, şi 
alte produse. Făina şi fulgii din cartofi au un conţi-
nut bogat de maltodextrine.   

   Maltodextrinele obţinute din cartofi au fost 
utilizate pentru a înlocui parţial sau, uneori, chiar 
complet grăsimile folosite la fabricarea produselor 
de panificaţie, astfel reducându-se semnificativ va-
loarea energetică a produselor respective.

     Deoarece cartofii sunt bogaţi în glucide com-
plexe şi fibre alimentare, însă au un conţinut mic 
de lipide, se preconizează introducerea lor pe scară 
largă în produsele de panificaţie dietetice. Pentru 
a produce noi sortimente de produse cu fulgi sau 
granule de cartofi, aceştia sunt supuşi procesului de 
uscare.

Conţinutul foarte scăzut de proteine şi grăsimi din 
amidonul de cartofi determină formarea unui gust 
mult mai puţin “amidonos”, iar tendinţa de a spuma 
este redusă. în contrast cu gradul relativ scăzut de po-
limerizare a amilozei din amidonurile din cereale, care 
tind să retrogradeze rapid (devin insolubile şi conduc 
la învechirea produselor de panificaţie), amidonul din 
cartofi conţine o amiloză cu masă moleculară mai mare 
decât a  amidonului obţinut din produsele cerealiere 
(grâu), interferente cu procesul de retrogradare [5].

O alimentaţie bogată în fibre poate diminua ris-
cul unor anumite afecţiuni precum hemoroizii, sin-
dromul colonului iritabil şi diverticuloza colonului. 
Fibrele, în special cele solubile, pot, de asemenea, 
să micşoreze nivelul colesterolului din sânge şi să 
diminueze absorbţia glucidelor, optimizând astfel 
nivelul glicemiei la diabetici.

Deoarece făina de cartofi nu conţine gluten, re-
zultă că şi cantitatea de gluten din pâine se redu-
ce, aceste produse putând fi utilizate cu succes în 
alimentaţia oamenilor ce suferă de intoleranţă la 
gluten sau de boala celiacă, cunoscută şi cu denu-
mirea de enteropatie. Evoluţia acestei boli se carac-
terizează prin perioade alternative de intensificare 
(agravare) şi de acalmie (ameliorare).
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 Nici un tratament nu poate vindeca boala celiacă. 
Cu toate acestea, afecţiunea poate fi ţinută sub con-
trol prin modificarea dietei – eliminând definitiv sau 
parţial glutenul din alimentaţie. De obicei, se exclud 
din alimentaţie produsele de panificaţie, însă prin 
aceasta sunt excluşi şi anumiţi nutrimenţi necesari 
care se conţin în pâine. Făina de cartofi vine însă în 
ajutorul celor ce suferă de această  afecţiune. şi deoa-
rece această făină nu conţine gluten, în ultimul timp 
este frecvent utilizată în produsele de panificaţie, 
acestea putând fi consumate în anumite cantităţi şi 
de acei care suferă de boala celiacă [7].

MatErIalE şI MEtODE

Pentru obţinerea produselor de panificaţie desti-
nate bolnavilor de diabet zaharat s-au utilizat urmă-
toarele materii prime şi auxiliare:

 ▪ făină de calitate superioară;
 ▪ sare;
 ▪ drojdii comprimate;
 ▪ făină de cartofi;
 ▪ apă potabilă.

Pentru analiza organoleptică a materiilor pri-
me, în special a făinii destinate obţinerii produselor 
de panificaţie cu adaos de făină de cartofi, s-au uti-
lizat următoarele metode:

 ▪ metoda de determinare a culorii făinii con-
form GOST 27558-87, STAS 90-95, pct. 3 [16];

 ▪ metoda de determinare a mirosului conform 
GOST 27558-87, STAS 90-95 pct. 3 [1];

 ▪ metoda de determinare a gustului făinii con-
form GOST 27558-87, STAS 90-95, pct. 3 [15];

 ▪ metoda de determinare a infestării făinii cu 
dăunători de hambar conform STAS 90-95, pct. 3 [1].

în conformitate cu acest proces tehnologic, au 
fost realizate variantele experimentale următoare:

 ▪ PM – proba martor – pâinea din făină de grâu 
de calitate superioară;

 ▪ P1 – proba cu adaos de 1% făină de cartofi;
 ▪ P2 – proba cu adaos de 3% făină de cartofi;
 ▪ P3 – proba cu adaos de 5% făină de cartofi;
 ▪ P4 – proba cu adaos de 8% făină de cartofi;
 ▪ P5 – proba cu adaos de 10% făină de cartofi;
 ▪ P6 – proba cu adaos de 12% făină de cartofi;
 ▪ P7 – proba cu adaos de 15% făină de cartofi.

Calitatea pâinii coapte a fost determinată după 
ce au trecut cel puţin 4 ore şi cel mult 24 de ore din 
momentul coacerii. S-a determinat, de asemenea, 

masa, volumul specific, umiditatea, aciditatea şi 
porozitatea pâinii, precum şi indicii organoleptici ai 
produsului.

rEzultatE şI DISCuţII

în cazul frământării aluatului cu adaos de făină 
de cartofi, s-a constatat că aluatul e un pic prea dur, 
uscat, necesitând adăugarea unei cantităţi de apă şi 
respectiv, creşterea  cantităţii calculate iniţial, ceea 
ce se explică prin faptul că făina de cartofi este hi-
groscopică. Cantitatea de apă adăugată a crescut 
odată cu cantitatea adaosului de făină.

Deoarece făina de cartofi este bogată în glu-
cide, aluatul are o putere mai mare de creştere la 
fermentare, astfel volumul aluatului şi porii acestu-
ia sporind corespunzător. Din punctul de vedere al 
acidităţii semifabricatelor cu adaos de făină de car-
tofi în diferite rapoarte, nu se observă nici o schim-
bare, adică adaosul de făină de cartofi nu influen-
ţează asupra acidităţii semifabricatelor, acestea se 
încadrează în normele stabilite, având în vedere 
calitatea făinii de grâu folosită în experimente, care 
constituie valori comparabile cu făina de grâu de 
calitate superioară 3-3,5 grade.

Din prima figură reprodusă mai sus constatăm 
faptul că un volum optim se obţine la proba martor 
şi la proba cu adaos de 5% de făină de cartofi care 
are, de asemenea, un volum de 1700 cm3. Odată cu 
creşterea adaosului de făină de cartofi, se diminu-
ează volumul probelor de pâine, deoarece făina de 
cartofi nu conţine gluten şi, de aceea, la fabricarea 
produselor cu adaos de făină de cartofi se foloseşte 
făină de grâu cu conţinut bogat de gluten.

Din figura 4 observăm că adaosul de făină de 
cartofi nu influenţează asupra acidităţii produsului 
finit, care constituie nu mai mult de 3,2 grade, ceea 
ce se încadrează în normele indicate în standard 
privind produsele din făină de grâu de calitate  su-
perioară.

în procesul de frământare a pâinii cu făină de car-
tofi, este necesar de a adăuga suplimentar apă, deoa-
rece făina de cartofi este higroscopică şi, la un adaos 
mai mare de făină de cartofi, miezul devine lipicios, 
prin urmare, umiditatea miezului este mai mare.

Porozitatea pâinii are valori mai mari la proba 
martor şi la probele 4 şi 5. La probele cu adaos mai 
mare de făină de cartofi se constată un miez cu o po-
rozitate mai mică şi, în rezultat, cu un volum mai mic.
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CONCluzII

Studiul bibliografic a demonstrat faptul că ada-
osul de cartofi în produsele de panificaţie modifică 
aspectul organoleptic al acestora şi îmbogăţeşte 
valoarea lor nutritivă. De asemenea, atât cartoful, 
cât şi pâinea cu adaos de cartofi pot fi consumate 
de bolnavii de celiachie.

Studiile experimentale realizate în cadrul pre-
zentei lucrări au avut drept scop cercetarea influ-
enţei adaosului de produse de cartofi în panificaţie. 
Majoritatea surselor de fibre sporesc capacitatea de 
hidratare a amestecului. Fibrele reţin mai bine apa 
în produsele finite, ceea ce prelungeşte durata de 
prospeţime a acestora.

Influenţa cartofului începe să se manifeste încă în 
faza de aluat. în procesul frământării, aluatul devine 
mai uscat, fapt ce determină majorarea cantităţii de 
apă calculată conform reţetei. în timpul fermentării 
aluatului, volumul acestuia este mai mare ca de obi-

cei. De asemenea, aciditatea aluatului înregistrează 
o uşoară creştere, odată cu sporirea raportului ce 
caracterizează adaosul de făină.

Datorită adaosului de cartofi, în panificaţie s-a ob-
ţinut un produs finit cu proprietăţi organoleptice de-
osebite: coaja pâinii este mai crocantă, colorată intens, 
miezul fiind bine dezvoltat, cu o structură uniformă a 
porilor. S-a constatat că cele mai bune rezultate le oferă 
adaosul de 8%, 10% şi 12%, iar la un adaos de făină de 
cartofi mai mare de 15% volumul pâinii scade conside-
rabil. Porozitatea atinge valoarea maximă la 8% şi 10% 
de adaos de făină de cartofi. în aceste condiţii, miezul 
este mai umed şi devine mai lipicios, prin urmare, oda-
tă cu creşterea adaosului de făină de cartofi sporeşte şi 
umiditatea produselor finite. S-a demonstrat, de ase-
menea, că la pâinea cu adaos de cartofi randamentul 
este mai mare în comparaţie cu proba martor.

Rezultatele obţinute în urma cercetărilor sunt 
aplicabile în producţie. în acest scop a fost elabo-

Fig. 2. Dependenţa dintre cantitatea adaosului 
de făină de cartofi în doze diferite  

şi aciditatea aluatului

Fig. 1. Dependenţa dintre cantitatea adaosului 
de făină de cartofi în diferite doze  

şi umiditatea aluatului

Fig. 3. Dependenţa dintre cantitatea adaosului 
de făină de cartofi în diferite raporturi  

şi volumul pâinii

Fig. 4. Dependenţa dintre cantitatea adaosului 
de făină de cartofi în diferite raporturi  

şi aciditatea pâinii

Umiditate aluat, % Aciditate aluat, grade

Aciditate miez, gradeVolumul pâinii, cm3 
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rată o linie tehnologică de producere a două sorti-
mente de pâine (copt în tavă şi pe vatră) cu adaos 
din făină de cartofi.
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REZUMAT 

Prezentul studiu a fost elaborat cu scopul de a 
cerceta influenţa cartofului şi a fibrelor alimentare 
din componenţa acestuia asupra produselor de pa-
nificaţie, autorii propunându-şi elaborarea unei teh-
nologii de prepare a pâinii cu făină de cartof, pentru 
a majora durata de prospeţime şi randamentul re-
spectivului produs.

ABSTRACT

This study was developed with the purpose of 
investigating the influence of potato and its com-
ponent food fibers on bakery products, the authors 
proposing and developing a technology for prepa-
ring bread with potato flour, in order to increase the 
duration of freshness of that product. 

Fig. 6. Dependenţa dintre cantitatea adaosului 
de făină de cartofi în diferite raporturi şi porozitatea 

miezului pâinii

Fig. 5. Dependenţa dintre cantitatea adaosului 
de făină de cartofi în diferite raporturi  

şi umiditatea pâinii

Umiditate miez, % Porozitate miez, %
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Elaborarea tehnologiilor de obţinere  
a preparatelor cu conţinut de germaniu  

în baza biomasei de spirulină 

pRepaRatele cu conţinut de GeRManiu obţinute în 
baza bioMasei de spiRulina platensis  pot seRvi în 

calitate de suRsă de substanţe bioactive, utilizate pe laRG 
în industRia faRMaceutică, cosMetoloGie, Medicina clini-
că şi expeRiMentală.

Producerea, multiplicarea şi acumularea de către 
microorganisme a biomasei, precum şi a diferitelor 
substanţe bioactive sunt coordonate efectiv de expre-
sia genomului tulpinilor utilizate. în acest sens, obţine-
rea conţinutului maxim al unui component biochimic 
celular poate fi prognozată prin dirijarea unor căi me-
tabolice aparte, modificându-se componenţa mediu-
lui nutritiv, parametrii cultivării, cum sunt: intensitatea 
luminii, durata cultivării, temperatura şi pH-ul mediu-
lui, administrarea unor stimulatori chimici etc. 

Cu toate că germaniul nu este un element esen-
ţial, formele lui organice au o mare importanţă pen-
tru sănătatea omului. Dintre proprietăţile biologice 
semnificative ale compuşilor organici ai germaniului 
sunt relevante, în special, capacitatea lui de a extinde  
statutul imun şi de a manifesta o acţiune anticanceri-
genă, precum şi acţiunea sa antivirală, antioxidantă, 
analgetică. De asemenea, ele contribuie la intensifi-

|acad. valeRiu Rudic, diRectoRul 
institutului de MicRobioloGie  
şi biotehnoloGie al aşM

|dR., ceRc. şt. cooRd. 
valentina buliMaGa, 
lcş „ficobiotehnoloGie”, usM

|ceRc. şt. svetlana djuR,
lcş „ficobiotehnoloGie”, 
usM

carea funcţiei de circulaţie a oxigenului şi poate pre-
veni osteoporoza [1]. în opinia profesorului Asai, me-
canismul presupus al acţiunii biologice a compuşilor 
germaniului este legat de particularităţile structurii 
electronice a atomilor acestuia [2]. însă, pe de altă 
parte, compuşii anorganici ai germaniului sunt ex-
trem de toxici pentru organismul uman [3]. De aceea, 
cercetătorii îşi depun eforturile pentru obţinerea şi 
utilizarea surselor naturale de germaniu cu o toxicita-
te redusă şi mai accesibile pentru organismul uman.

Cercetătorii japonezi au  stabilit că în multe 
plante medicinale germaniul se conţine în ultra 
micro cantităţi (15-20•10-5%). Printre plantele care 
acumulează germaniu pot fi menţionate ginsen-
gul, aloia, bambusul etc. [1-2]. 

Studiindu-se fenomenul acumulării germaniului 
privind diferite tulpini de bacterii, s-a constatat că 
acest proces depinde de valoarea pH-ului mediului de 
cultivare. La modificarea pH-ului de la 7,0 la 8,5, pre-
cum şi în urma substituirii prin glucoză a catecolului 
din mediul nutritiv, a fost semnalată o majorare a con-
ţinutului de germaniu în biomasa bacteriană, iar după 
incubarea celulelor de bacterii în prezenţa 2,4-dini-
trofenolului, acumularea germaniului în biomasă a 
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fost inhibată. Aceleaşi culturi de bacterii fiind expuse 
la o temperatură de 6˚C, s-a constatat că două dintre 
cele trei culturi de Bacillus sp. prezintă o descreştere 
esenţială a conţinutului de germaniu acumulat. De 
asemenea, a fost stabilit faptul că celulele obţinute în 
rezultatul cultivării, fiind expuse la acţiunea razelor UV, 
nu acumulează germaniu. în urma cercetărilor între-
prinse, a fost enunţată presupunerea că acumularea 
germaniului în celulele de Bacillus sp. ar fi un proces 
energetico-dependent [4]. Alt studiu întreprins de 
aceiaşi cercetători a demonstrat faptul că creşterea 
temperaturii de incubare, precum şi majorarea valorii 
pH a mediului de cultivare a culturii de Pseudomonas 
stutzeri AG259 favorizează o acumulare mai ridicată a 
germaniului în biomasă, conţinutul cel mai înalt fiind 
semnalat la pH 11. Acumularea germaniului nu a fost 
influenţată de acţiunea 2,4-dinitrofenolului, iar conţi-
nutul de germaniu se majorează odată cu creşterea 
conţinutului de catecol în mediul de cultivare [5]. Alt 
studiu întreprins pe 21 de tulpini de bacterii şi 13 tul-
pini de ciuperci a scos în evidenţă faptul că  Arthrobac-
ter sp. NRC 32005, Enterobacter aerogenes NRC 2926, 
Klebsiella aerogenes NCTC 418 şi Pseudomonas putida 
NRC 5019 s-au dovedit a fi tolerante la o concentraţie 
de 1mg/ml GeO2. Tulpina de Bacillus sp. RC607 creşte 
în prezenţa a 2 mg/ml GeO2 la pH-ul mediului de cul-
tivare - 10, iar ciupercile Candida guilliermondii, Can-
dida shehatae şi Pachysolen tannophilus s-au dovedit 
a fi mai sensibile la acţiunea GeO2, semnalându-se o 
diminuare a creşterii chiar şi la administrarea unei con-
centraţii mai mici de 0,1 mg/ml GeO2. S-a demonstrat 
că tulpinile de bacterii care au fost preventiv crescute 
într-un mediu ce conţinea 1mg/ml GeO2, au atins o 
rată mai mare de creştere ulterioară într-un mediu ce 
conţinea 2mg/ml GeO2, fapt ce ne sugerează că există 
un mecanism  eficient de adaptare [4-5]. 

în ceea ce priveşte influenţa oxidului de germa-
niu asupra algelor şi cianobacteriilor, cercetătorii 
chinezi au stabilit faptul că acest compus inhibă 
creşterea şi dezvoltarea Chlorella spp., astfel putând 
fi utilizat pentru prevenirea contaminării cu  clorela 
a tulpinilor de Spirulina spp. [6].

Conform rezultatelor cercetărilor privind influ-
enţa unor factori asupra acumulării germaniului în 
biomasa de spirulină, efectuate anterior de către 
cercetătorii laboratorului „Ficobiotehnologie” USM, 
s-a stabilit că conţinutul germaniului în biomasa 
de spirulină depinde de natura compusului utilizat, 

concentraţia şi termenul de administrare a compu-
sului [7]. Un alt factor important care poate influen-
ţa procesul de acumulare a germaniului în biomasă 
îl poate constitui temperatura.

Căutarea unor surse alternative de forme or-
ganice ale germaniului pentru obţinerea bioadi-
tivelor alimentare şi preparatelor farmaceutice cu 
efect imunomodulator şi anticancerigen rămâne 
a fi până în prezent o problemă de stringentă ac-
tualitate. în calitate de asemenea sursă poate servi 
cianobacteria Spirulina platensis, cunoscută pentru 
înalta capacitate de biotransformare a elementelor 
din compuşi anorganici în compuşi organici, prin 
includerea acestora în componentele ei celulare.

Scopul prezentei lucrări constă în elaborarea 
tehnologiilor de obţinere a preparatelor cu conţi-
nut de germaniu în baza biomasei de spirulină. 

MatErIalE şI MEtODE

Obiectul cercetărilor l-a constituit tulpina cia-
nobacteriei Spirulina platensis CNMN-CB-11, depo-
zitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Ne-
patogene de pe lângă Institutul de Microbiologie şi 
Biotehnologie al AşM. 

Pentru cultivare s-a utilizat mediul nutritiv Zar-
rouk  cu o compoziţie echilibrată a macro- şi micro-
nutrienţilor necesari creşterii şi dezvoltării spirulinei 
[8]. Cultivarea a fost efectuată în retorte Erlenmeyer 
a câte 250 ml, cu 100 ml suspensie de spirulină, timp 
de 144 de ore, respectându-se următorii parametri 
ai cultivării: temperatura – 30˚±1˚C, intensitatea lu-
minii – 2000-4000 lucşi, pH 9,5-10.

Determinarea componenţei biochimice şi a pro-
ductivităţii spirulinei s-a efectuat prin metode foto-
colorimetrice descrise anterior [9].

Prezenţa germaniului în biomasă a fost  determi-
nată conform metodei spectrofotometrice propuse 
de Z. Marczenko şi M. Balcerzak [10], cu utilizarea 
reagentului fenilfluoron.

rEzultatE şI DISCuţII

în cadrul cercetărilor noastre anterioare a fost 
determinat efectul oxidului de germaniu în limitele 
concentraţiei de 0,095-0,952 mmol/l asupra pro-
ductivităţii spirulinei şi acumulării germaniului în 
biomasă, variindu-se termenul de suplimentare a 
compusului la mediul de cultivare [11]. Au fost sta-
bilite, prin metoda de planificare a experimentului, 
condiţiile optime de cultivare a spirulinei (tempera-
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tura 30˚±1˚C, pH 9,5-10,0), precum şi concentraţia şi 
regimul de suplimentare a GeO2 la mediul de nutri-
ţie. Concentraţia optimă pentru obţinerea biomasei 
îmbogăţite cu germaniu constituie 0,286 mmol/l.

în baza rezultatelor obţinute, a fost propus un 
procedeu de obţinere a biomasei de spirulină, acesta 
fiind aplicat la elaborarea schemei tehnologice de ob-
ţinere a produselor cu conţinut de germaniu în baza 
biomasei de spirulină. Tehnologia a fost implementa-
tă la stadiul pilot în cadrul întreprinderii “Ficotehfarm”.

Tehnologia de obţinere a bioaditivului nutraceutic 
„SpiruGermaniu”. Etapele procesului tehnologic de 
obţinere a suplimentului alimentar „SpiruGermaniu” 
sunt următoarele: cultivarea spirulinei, separarea 
biomasei de spirulină, spălarea biomasei de spiruli-
nă cu soluţie de 1,5% acetat de amoniu şi apă puri-
ficată, congelarea biomasei de spirulină cu conţinut 
prognozat de principii bioactive şi germaniu ca parte 
componentă efectivă (materie primă) şi liofilizarea ei, 
prepararea pulberii „SpiruGermaniu” – produs primar, 
omogenizarea pulberii, cântărirea pulberii, încap-
sularea pulberii „SpiruGermaniu” şi obţinerea supli-
mentului alimentar „SpiruGermaniu”– produs finit, 
ambalarea, etichetarea, marcarea cutiilor din carton 
şi depozitarea produsului finit. Suplimentul alimentar 
„SpiruGermaniu” reprezintă o pulbere sau masă po-
roasă cu miros specific, de culoare verde-albăstruie. 
Forma de prezentare: capsule sau comprimate cu 
următoarea compoziţie biochimică: proteine (53,00-
61,60%), inclusiv ficobiliproteine (16,00-20,74%), 
aminoacizi (3,85-4,30%), carbohidraţi (10,33-14,11%), 
lipide (5,99-6,58%) şi germaniu (0,025-0,029%).

Tehnologia de obţinere a biopreparatului anticance-
rigen „BioRGe”. Etapele tehnologice de obţinere a bio-
preparatelor „BioRGe” includ: cultivarea spirulinei, sepa-
rarea biomasei de spirulină şi spălarea ei, transferarea 
biomasei de spirulină cu conţinut prognozat de prin-
cipii bioactive şi germaniu ca parte componentă efec-
tivă (materie primă) în vasul de extragere, prelucrarea 
cu etanol de 30-85%, agitarea, extragerea preparatului 
„BioRGe”, fracţionarea şi obţinerea preparatului „BioRGe” 
– soluţie hidro-etanolică, purificarea primară a prepa-
ratului „BioRGe”, obţinerea preparatului „BioRGe”– soluţie 
apoasă, purificarea secundară a preparatului „BioRGe”, 
obţinerea preparatului „BioRGe” – produs finit, condiţi-
onarea preparatului „BioRGe” – produs finit, etichetarea, 
marcarea vaselor şi ambalarea individuală şi colectivă 

a flacoanelor cu produs finit, depozitarea produsului 
finit, controlul calităţii.

Componenţa biochimică: aminoacizi liberi şi 
peptide (4,5-5,0%) , carbohidraţi (6-7%), germaniu 
(0,020-0,025%).

Schema tehnologică integrată de obţinere a 
produselor cu conţinut de germaniu este expusă 
în figura 1.

Tehnologia de obţinere a suplimentelor alimen-
tare cu conţinut de germaniu îmbină metodele 
de cultivare a spirulinei în condiţii controlate şi de 
sinteză orientată a substanţelor bioactive cu admi-
nistrarea la mediu a compusului germaniului, sepa-
rarea biomasei de lichid cultural, spălarea biomasei 
cu soluţie de 1,5% acetat de amoniu şi apă purifi-
cată,  liofilizarea şi încapsularea produsului obţinut.

Tehnologia de obţinere a preparatului medica-
mentos cu conţinut de germaniu include obţinerea 
extractului din biomasa de spirulină îmbogăţită cu 
germaniu, separarea preparatului cu conţinut de 
germaniu şi purificarea lui, standardizarea şi sterili-
zarea soluţiei injectabile.

Preparatele cu conţinut de germaniu, obţinute 
în baza biomasei de Spirulina platensis,  pot servi în 
calitate de remedii naturale pentru fortificarea imu-
nităţii,  prevenirea şi tratarea cancerului, precum şi 
a infecţiilor virale, osteoporozei şi a altor afecţiuni.

CONCluzII

A fost propus un procedeu nou de obţinere a bio-
masei de spirulină îmbogăţită cu germaniu, bazat pe 
utilizarea  GeO2 în calitate de reglator al conţinutului 
de germaniu şi substanţe bioactive în biomasă.

Tehnologia de obţinere a suplimentelor alimen-
tare cu conţinut de germaniu îmbină metodele de 
cultivare a spirulinei în condiţii controlate şi de sin-
teză orientată a substanţelor bioactive, cu adminis-
trarea la mediu a compusului germaniului, separa-
rea biomasei de lichidul cultural, spălarea biomasei 
cu soluţie de 1,5% acetat de amoniu şi apă purifi-
cată, liofilizarea şi încapsularea produsului obţinut.

Tehnologia de obţinere a preparatului medica-
mentos cu conţinut de germaniu include obţinerea 
extractului din biomasa de spirulină îmbogăţită cu 
germaniu, separarea preparatului cu conţinut de 
germaniu şi purificarea acestuia, standardizarea şi 
sterilizarea soluţiei injectabile.
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REZUMAT

în articol este prezentat un procedeu  de obţinere 
a biomasei de spirulină, care a fost aplicat la elabora-
rea schemei tehnologice de obţinere a produselor cu 
conţinut de germaniu în baza biomasei de spirulină.

ABSTRACT

The method for obtaining of germanium enriched 
spirulina biomass and the technological scheme of pro-
duction of germanium containing preparations  in the 
base of spirulina biomass are described in this paper.

Cultivarea Spirulina platensis CNM-CB-11 
pe mediul Zarrouk, suplimentat cu GeO2, 

temperatura 30oC 

Separarea biomasei spirulinei de lichidul cultural. 
Spălarea biomasei cu acetat de amoniu 1,5%. Obţinerea 
biomasei de spirulină cu un conţinut sporit de germaniu. 

Demineralizarea biomasei.

Extragerea preparatului  
cu conţinut de germaniu

rest biomasă
Obţinerea produsului pulbere 

cu conţinut de germaniu 

Purificarea şi standardizarea 
preparatului

alte tehnologii Omogenizarea, cântărirea  
şi controlul calităţii pulberii

Produs finit  
(soluţie injectabilă)

Condiţionare,  
etichetare, ambalare

Controlul calităţii

Supliment alimentar

Fig. 1. Schema tehnologică integrată de obţinere a produselor cu conţinut de germaniu în baza biomasei de spirulină
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Frecvenţa traumatismului lienal

|
dR., conf. univ. olGa belic, 
dR. hab., pRof. univ. laRisa spinei,  
dR. hab., pRof. univ. efiM aRaMă, 
dR. hab., pRof. univ. vioRel nacu,  
catedRa anatoMia oMului, usMf „nicolae testeMiţanu”

dezvoltaRea industRiei şi, în special, a şantieReloR de 
constRucţii, MecanizaRea aGRicultuRii,  extindeRea 

spoRtului în Mase, cReşteRea nuMăRului de tuRişti conduc 
la extindeRea tRauMatisMului caRe, în ultiMii ani, deţine un 
loc iMpoRtant în ceea ce pRiveşte MoRtalitatea. confoRM 
dateloR oMs, în fiecaRe an în instituţiile cuRative se spita-
lizează 8-10 Mln. de pacienţi cu diveRse tRauMatisMe  [3].

Clasificarea clinico-anatomică a profesorului So-
kolov şi a coautorilor săi (1990) are drept obiectiv 
evidenţierea traumatismului predominant şi formu-
larea diagnosticului într-o succesivitate anumită. 
Drept leziune predominantă este considerată acea 
leziune care, fără tratament, devine fatală, iar fiind su-
pusă tratamentului conduce la deces în mai mult de 
10% din cazuri. în funcţie de leziunea predominantă, 
autorii divizează traumatismul asociat în 7 grupe:

I – traumatism cranio-cerebral asociat;
I – traumatism vertebro-medular asociat;
III – traumatism toracic asociat;
IV – traumatism asociat abdominal şi al spaţiului 

retroperitoneal;
V – traumatism asociat al locomotorului;
VI – traumatism asociat cu două sau mai multe 

leziuni predominante;
VII – traumă multiplă şi traumatism asociat mai 

uşor cu pronostic favorabil imediat şi la distanţă [9]. 
în Republica Moldova cota traumatismelor 

constituie 4946,3 cazuri la 100 000 de oameni, iar 
în structura deceselor acestea se situează stabil 

pe locul 3, de rând cu afecţiunile sistemului cardi-
ovascular şi cu cele oncologice [1]. Traumatismul 
asociat grav al toracelui şi abdomenului constituie 
una dintre cele mai severe patologii, atât în timpul 
conflictelor militare, cât şi în viaţa cotidiană paşnică. 
Conform datelor din literatura de specialitate, frec-
venţa unor atare traumatisme oscilează între 4-5% 
[10] şi 10% [15]. în ultimii ani se observă o tendinţă 
de creştere a numărului acestor leziuni până la 18% 
[7, 11, 14].

De asemenea, în ultimul timp sunt tot mai frec-
vente cazurile de leziune a splinei de origine tra-
umatică [8]. Datorită structurii vascular-friabile, 
a capsulei sale tensionate, splina rămâne cel mai 
vulnerabil organ abdominal, chiar şi în cadrul unor 
traumatisme minore [2]. Conform unor date, numă-
rul lor este în creştere, incidenţa variind de la 15,5% 
[10] traumatisme închise până la 58,17% traumatis-
me deschise ale abdomenului, luându-se în calcul 
totalitatea leziunilor asociate toraco-abdominale 
[6]. Din numărul total de pacienţi cu traumatisme 
splenice, 61% (438 de cazuri) au fost traumatisme 
abdominale izolate, iar 39% (280 de cazuri) – poli-
traumatisme [5]. Conform analizei traumatismului 
splinei în R. Moldova (Rojnoveanu Gh., 2008), 296 
de pacienţi din lotul total de studiu au avut leziuni 
ale splinei, predominând leziunile splinei rezultate 
din traumatisme închise – 276 (93,2%) de cazuri, 
comparativ cu cele deschise – 20 (6,8%) de cazuri.
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La copii, traumatismele organelor abdominale 
se află pe primul loc. Conform datelor unor autori 
[12], din 454 de copii cu traumatism abdominal, 213 
(46,9%) aveau afectată splina. După cum relata Wil-
kinson, din 226 de traume bonte ale abdomenului, 
140 (61%) au revenit leziunilor splenice (citat după 13).

Obiectivul studiului nostru este, aşadar, deter-
minarea frecvenţei traumatismului lienal în cadrul 
traumatismelor asociate ale abdomenului.

MatErIalE şI MEtODE DE CErCEtarE

Este planificat un studiu descriptiv-selectiv. 
Datele primare au fost acumulate în baza anali-
zei fişelor medicale din arhiva Centrului Naţional 
ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă, perioada 
anilor 1999-2008. Au fost supuse analizei 290 de 
cazuri cu leziuni ale splinei. în acest scop au fost 
calculate ratele valorii medii. Veridicitatea rezul-
tatelor a fost determinată prin calcularea x2 şi în 
dependenţă de gradele de libertate ale pragului 
de semnificaţie „p”.

rEzultatElE OBţINutE

Conform datelor obţinute, din numărul total de 
pacienţi internaţi – 154 595, au fost înregistrate 290 
de cazuri cu leziuni ale splinei. în studiu au fost in-
cluse diferenţele semnificative statistic veridice în 
funcţie de numărul de leziuni şi de sex.

Frecvenţa traumatismelor splenice izolate con-
stituie 42,41 ± 2,9% din numărul total de traume ale 
splinei – 290 (tabelul 1).

în structura internă, cota bărbaţilor este de 
55,28% şi cea a femeilor de 44,72% (68 şi 55 de ca-
zuri, respectiv). Au fost stabilite diferenţe statistic 
semnicative în funcţie de numărul celor traumati-
zaţi şi de sex (x2 = 466 d.f. = 7, p < 0,001).

Leziunile splinei la bărbaţi şi femei se întâlnesc cel 
mai frecvent la vârsta când sunt apţi de muncă. în pre-
zenta cercetare, această vârstă constituie: la bărbaţi – 
17-60 de ani – 58 (85,29  ± 4,29%) de cazuri; la femei 
– 21-55 de ani – 44  (80,0  ± 5,39%) cazuri (p > 0,05).

Frecvenţa politraumatismelor este de 57,59 ± 
2,9%, în structura internă numărul de bărbaţi fiind de 
3,1 ori mai mare decât cel al femeilor, care înregistrea-
ză respectiv cotele de 75,45% şi 24,55% (126 şi 41 de 
cazuri). Au fost stabilite diferenţe semnificative statis-
tic veridice în funcţie de numărul de leziuni şi de sex 
(x2 = 1389 d.f. = 7, p < 0,001). De menţionat faptul că 
numărul de bărbaţi cu politraumatisme este de 1,85 
ori mai mare decât al celor cu leziuni lienale.

Au fost analizate traumatismele splinei după lo-
calizare în zonele organului (tabelul 2). Frecvenţa 
leziunilor pe faţa diafragmală a splinei constituie 
16,55 ± 2,18% (48 de cazuri: bărbaţi – 31, femei – 
17). S-au constatat diferenţe semnificative statistic 
veridice în funcţie de numărul leziunilor şi de sex 
– x2 = 65,98 d.f. = 6, p < 0,001. Faţa viscerală a or-
ganului a avut de suferit în 6,21 ± 1,42% (18 cazuri: 
bărbaţi – 8, femei – 10). Diferenţe semnificative în 
funcţie de numărul de leziuni şi de sex – x2 = 118,22 
d.f. = 3, p < 0,001 sunt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 1
Analiza frecvenţei traumatismului splenic izolat în raport cu politraumatismele

Nr 
total Bărbaţi n1 = 194 Femei n2 = 96

1 
– 3 
ani

8 – 
12 
ani

13 – 
16 
ani

17 – 
20 
ani

22 
– 35 
ani

36 
– 60 
ani

61 
– 74 
ani

75 
– 90 
ani

8 – 
12 
ani

12 
– 15 
ani

16 
– 20 
ani

21 
– 35 
ani

36 
– 55 
ani

56 
– 74 
ani

75 
– 90 
ani

Traumatisme 
splenice
izolate*

42,41 ± 
2,9% - 4,41 7,4 25,0 29,4 30,9 1,5 1,5 - 1,8 9,1 45,5 34,5 9,1 -

Politrauma-
tism**

57,59 ±
2,9% 0,8% - 3,2 10,3 34,9 43,7 5,6 1,5 - - 14,6 43,9 19,5 22,0 -

Total leziuni  
splenice*** - 0,5 1,5 4,6 15,3 32,9 39,2 4,1 1,7 - 1,0 11,5 44,8 28,1 14,6 -

Diferenţa sem-
nificativă dintre 
bărbaţi şi femei

X2 * = 466 d.f. = 7, p < 0,001 

X2 ** = 1389 d.f. = 7, p < 0,001

X2 *** = 1612 d.f. = 7, p < 0,001
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Traumatismul în regiunea hilului lienal constituie 
37,59 ± 2,84% (109 cazuri: bărbaţi – 72, femei – 37). 
Au fost stabilite diferenţe semnificative în funcţie 
de numărul de leziuni şi de sex – 198,16 d.f. = 7 p < 
0,001. Frecvenţa traumatismului în regiunea polului 
superior/posterior este egală cu 10,0 ± 1,76% (29 de 
cazuri: bărbaţi – 24, femei – 5). Diferenţa semnificativă 
în funcţie de numărul de leziuni şi de sex – x2 = 39,10 
d.f. = 3, p < 0,001. Leziunile polului inferior/anterior 
au constituit 20,69 ± 2,38% (60 de cazuri: bărbaţi – 40, 
femei – 20). Au fost stabilite diferenţe semnificative în 
funcţie de numărul de leziuni şi de sex – x2 = 74,18 
d.f. = 4, p < 0,001. Splina s-a dovedit a fi total zdrobită 
în 26 de cazuri (bărbaţi – 16; femei – 10), ceea ce con-
stituie 8,97 ± 1,68% din totalul cazurilor analizate. Di-
ferenţele sunt semnificative în funcţie de numărul de 
traumatisme şi de sex – x2 = 35,11 d.f. = 3, p < 0,001.

La fiecare al treilea pacient cu leziuni ale spli-
nei s-au înregistrat leziuni din partea hilului lienal 
– 37,59 ± 2,84%. Distrucţia polului inferior s-a con-
statat în  20,69 ± 2,38% de cazuri. A treia ca mani-
festare este faţa diafragmatică, având  o frecvenţă 
a leziunilor care echivalează cu 16,55 ± 2,18% din 
cazuri (fig. 1). 

CONCluzII

1. Traumatismul splenic izolat constituie 42,41 ± 
2,9%, în timp ce frecvenţa politraumatismelor este 

de 57,59 ± 2,9% din numărul total de leziuni ale spli-
nei (290 de pacienţi).

2. Leziunile sunt localizate mai frecvent în regiu-
nea hilului splinei – 37,59 ± 2,84% din cazuri.
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Tabelul 2
Frecvenţa leziunilor splinei după localizarea în organ

Locul leziunii Bărbaţi n1 = 194 Femei n2 = 96
Nr 

total
1-3 
ani

4-7 
ani

8-12 
ani

13-
16 
ani

17-
21 
ani

22-
35 
ani

36-
60 
ani

61-
74 
ani

75-
90 
ani

Nr 
total

12-
15 
ani

16-
20 
ani

21-
35 
ani

36-
55 
ani

56-
74 
ani

75-
90 
ani

Faţa  
diaframatică* 31 - - - 6,5 9,6 38,7 38,7 6,5 - 17 - 29,4 23,5 29,4 17,7 -

Faţa viscerală** 8 - - - - 12,5 12,5 37,5 37,5 - 10 - 10,0 60,0 20,0 10,0 -
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anterior ***** 40 - - 2,5 5,0 17,5 37,5 37,5 - - 20 5,0 5,0 60,0 20,0 10,0 -

Toată  
splina****** 16 - - 6,3 - 18,8 31,2 37,5 - 6,3 10 - 10,0 40,0 10,0 30,0 -

Diferenţa 
semnificativă 
dintre bărbaţi 
şi femei

x2* = 65,98 d.f. = 6, p < 0,001

    x2** = 118,22 d.f. = 3, p < 0,001

      x2*** = 198,16 d.f. = 3, p < 0,001

     x2**** = 39,10 d.f. = 3, p < 0,001

      x2***** = 74,18 d.f. = 4, p < 0,001

       x2****** = 35,11 d.f. = 3, p < 0,001
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REZUMAT

Frecvenţa traumatismului lienal a fost stabilită 
în baza analizei a 154 595 de fişe medicale la Cen-
trul Naţional ştiinţifico-practic de Medicină Urgentă 
(Chişinău), în perioada anilor 1999-2008. Trauma-
tismul lienal a fost detectat în 290 de cazuri din 
numărul total de fişe examinate. Frecvenţa trauma-
tismelor splenice izolate constituie 42,41 ± 2,9%, 
politraumatismelor – 57,59 ± 2,9%. La fiecare al 
treilea pacient cu leziuni ale splinei s-au înregistrat 
leziuni din partea hilului lienal.

ABSTRACT

Frequency of the lienal traumatisms was esta-
blished by analyzing the data of the 154 595 
medical records from the National Scientific and 
Practical Center of emergency medicine (Chisi-
nau) during the period from 1999 to 2008.  In 290 
cases it was established quantitative traumatism 
of the spleen. The frequency of the isolated trau-
matisms of the spleen constituted 42,41 ± 2,9%, 
and of the polytraumatisms 57,59 ± 2,9%. Every 
third patient with lienal lesions had trauma of the 
lienal hilum.
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Practica judiciară în domeniul PI

Revista „intellectus” publică unele hotăRâRi ale 
instanţeloR judecătoReşti naţionale pe cauze 

din doMeniul pRopRietăţii intelectuale. textele publicate 
constituie vaRiante libeR expuse ale texteloR oRiGinale şi 
nu au statut oficial. oRice tRiMiteRe la pRezenta suRsă 
uRMează a fi însoţită, în Mod obliGatoRiu, de Menţiunea 
pRivind statutul său neoficial. baza de date aGepi 
„pRactica judiciaRă” (http://www.aGepi.Md/Md/decizii_
judecata/) se coMpletează cu hotăRâRi ale instanţeloR 
judecătoReşti, eMise pe cauze din doMeniul pRopRietăţii 
intelectuale, începând cu 1 ianuaRie 2007.

lItIgII rEfErItOarE la MărCIlE NOtOrII

I.
Societatea cu răspundere limitată „SEVEX-PRIM” 

s-a adresat la 19 iulie 2011 în instanţă cu cererea de 
chemare în judecată către Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind recunoaş-

terea notorietăţii mărcii figurative „CRISTINU-
ŢA” nr. 17829 din 04.12.2007 pe piaţa din Republica 
Moldova, aplicată pe produsul alimentar bastonaşe 
dulci din porumb.

în motivarea acţiunii sale, „SEVEX-PRIM” a indi-
cat că încă în anul 2000 îI „Gherbovei Svetlana” a lan-
sat pe piaţa din Republica Moldova mai multe tipuri 
de bastonaşe dulci din porumb, înregistrând marca 

figurativă „CRISTINUŢA” nr. 17829 pe numele 
titularului GHERBOVEI Svetlana. Ulterior, la data de 
26.12.2008, întreprinderea a fost reorganizată în 
SRL „SEVEX-PRIM”. Activitatea întreprinderii reor-
ganizate a fost axată de asemenea pe producerea 
bastonaşelor din porumb. Marca comercială (sem-
nul susceptibil de reprezentare grafică) şi designul 
ambalajului au fost elaborate de Sergiu Aramă, ad-
ministratorul îI ”Gherbovei Svetlana”, fiind dezvolta-
te ulterior de SRL ”SEVEX-PRIM”. 

Examinând cererea titularului de modificare a da-
telor referitoare la marca înregistrată, la 15.06.2011 
Departamentul Juridic al AGEPI a emis decizia de 
acceptare a modificărilor în ceea ce priveşte titula-
rul mărcii, şi anume, din: GHERBOVEI Svetlana, între-
prindere individuală, MD, în: SRL ”SEVEX-PRIM”, MD.

în acţiunea sa reclamantul susţine că marca  figu-

rativă „CRISTINUŢA” nr. 17829 este notorie pe 
piaţa alimentară din Republica Moldova, obţinând 
o mare valoare economică şi fiind binecunoscută 
printre consumatorii autohtoni, care o asociază în 
imaginaţia lor cu un produs de calitate înaltă.

Deci, SRL „SEVEX-PRIM” solicită în instanţă recu-

noaşterea pe numele său a notorietăţii mărcii  
„CRISTINUŢA”, aplicate pe produsul alimentar basto-
naşe dulci din porumb, acesta constituind deja un 
brand pe piaţa alimentară din Republica Moldova.

II. 
în referinţa prezentată în instanţă de către repre-

zentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Inte-
lectuală se spune că, pentru a examina pe deplin 
şi multilateral prezenta acţiune, instanţa urmea-
ză a ţine cont de următoarele:

Art. 2 din Legea nr. 38/2008 stipulează: marca 
notorie este un semn cunoscut pe larg în Republi-
ca Moldova la data depunerii cererii de înregistra-
re a unei alte mărci sau la data priorităţii invocate 
în această cerere (în cadrul segmentului de public 
vizat pentru produsele şi/sau serviciile cărora li se 
aplică marca dată), fără a fi necesară înregistrarea 
sau utilizarea mărcii notorii în Republica Moldo-
va pentru ca aceasta să poată fi opusă înregistrării 
acestei noi mărci.

Conform art. 32(1) din Legea nr. 38/2008, în ca-
zul apariţiei unui conflict ce afectează o marcă cu-
noscută pe larg în Republica Moldova, persoana 
interesată poate depune o cerere de recunoaştere 
a notorietăţii mărcii la Curtea de Apel Chişinău, pre-
zentând probele necesare privind existenţa unei si-
tuaţii conflictuale în raport cu marca sa, din care să 
reiasă necesitatea recunoaşterii notorietăţii mărcii 
pe care o deţine persoana în cauză.

Art. 32(2) din Legea nr. 38/2008 stabileşte că ce-
rerea de recunoaştere a notorietăţii mărcii va con-
ţine:

a) o reproducere a mărcii şi descrierea acesteia;
b) indicarea datei de la care reclamantul solicită 

recunoaşterea notorietăţii mărcii.
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în cazul nostru, reclamantul, SRL „SEVEX-PRIM”, 
urmează să indice data de la care solicită recu-

noaşterea notorietăţii mărcii „CRISTINUŢA” nr. 
17829 din 04.12.2007.

Alineatul 3 al aceluiaşi articol prevede, de ase-
menea, că cererea de recunoaştere a notorietăţii 
mărcii trebuie să fie însoţită de documente ce ade-
veresc următoarele:

a) titularul sau utilizatorul mărcii; 
b) lista produselor şi/sau serviciilor cărora li se 

aplică marca; 
c) documentele ce demonstrează gradul de cu-

noaştere a mărcii în cadrul segmentului de public 
vizat pentru produsele şi/sau serviciile cărora li se 
aplică marca; 

d) începutul şi durata utilizării mărcii; 
e) aria geografică de utilizare a mărcii în Republi-

ca Moldova.
Prin urmare, reclamantul urmează să prezinte 

probe ce dovedesc gradul de cunoaştere a mărcii 

„CRISTINUŢA” în cadrul segmentului de public 
vizat pentru produsul bastonaşe dulci din porumb.

Recunoaşterea notorietăţii mărcii are drept 
consecinţă acordarea unei protecţii mai largi, care 
va afecta în primul rând mărcile similare înregistra-
te. Mai mult ca atât, conform art. 9(1)c) din Legea 
nr. 38/2008, marca notorie permite titularului de 
a o invoca contra altor mărci, indiferent de faptul 
pentru care clase de produse sau servicii sunt în-
registrate mărcile în cauză sau se solicită înregis-
trarea.

Reieşind din prevederile art. 8 din Legea nr. 
38/2008, protecţia unei mărcii notorii se asigu-
ră prin faptul că se refuză înregistrarea unei alte 
mărci în cazul în care aceasta este identică sau 
similară cu marca recunoscută ca fiind notorie pe 
teritoriul Republicii Moldova, produsele sau ser-
viciile pentru care se solicită înregistrarea mărcii 
fiind identice sau similare cu cele pe care este apli-
cată marca notorie, indiferent de faptul dacă există 
sau nu riscul de confuzie în rândul consumatorilor. 
Totodată, trebuie să existe premisa că solicitantul 
mărcii depuse spre înregistrare ar putea obţine 
un profit nejustificat din caracterul distinctiv sau 
renumele mărcii notorii sau că le-ar putea aduce 
atingere.

totodată, chiar şi fiind recunoscută drept noto-
rie, marca trebuie să corespundă funcţiei sale de 
bază, şi anume: să servească la deosebirea produ-
selor şi/sau serviciilor unei persoane juridice sau 
fizice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. 
Din acest motiv, notorietatea mărcii este recunos-
cută pe numele unui anumit producător sau pre-
stator de servicii.

Aşadar, notorietatea unei mărci se constată de 
către instanţa de judecată în baza probelor prezen-
tate de solicitant, care trebuie să fie suficiente, con-
cludente şi să corespundă anumitelor cerinţe.

în calitate de membru al Organizaţiei Mondiale 
a  Proprietăţii Intelectuale (OMPI), Republica Mol-
dova trebuie să ţină cont de prevederile tratatelor 
internaţionale gestionate de această Organizaţie, 
precum şi de recomandările emise de aceasta şi 
aprobate de Adunarea Generală a OMPI.

în contextul dat, urmează a fi menţionată Re-
comandarea comună referitoare la dispoziţiile pri-
vind protecţia mărcilor notorii, aprobată la Aduna-
rea Generală a OMPI din 20-29 septembrie 1999 (în 
continuare – Recomandarea OMPI).

Astfel, conform Recomandării OMPI, pentru ca o 
marcă să fie recunoscută notorie titularul ei urmea-
ză să prezinte probe care certifică următoarele:

 ▪ gradul de cunoaştere a mărcii în sectorul rele-
vant de public;

 ▪ durata, intensitatea şi aria geografică de utili-
zare a mărcii;

 ▪ durata, intensitatea şi aria geografică de pro-
movare a mărcii, inclusiv publicitatea, prezentarea 
la expoziţii specializate etc.;

 ▪ durata şi aria geografică în care s-a efectuat 
înregistrarea mărcii, în măsura în care aceasta cores-
punde mărcii pentru care se solicită notorietatea.

Una din probele de bază ce atestă gradul de cu-
noaştere a mărcii este Chestionarul (sondajul de 
opinie) efectuat în rândul consumatorilor. Cerinţele 
faţă de Chestionar se regăsesc în Regulamentul pri-
vind recunoaşterea notorietăţii mărcilor (inclus în 
Registrul actelor oficiale de reglementare a activită-
ţii de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 1030 din 03.10.2005), elaborat în conformi-
tate cu Recomandarea OMPI.

Astfel, în cadrul sondajului urmează a fi inter-
vievate minimum 500 de persoane din cel puţin 3 
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localităţi, iar respondenţii trebuie să dea răspuns la 
următoarele întrebări:

 ▪ dacă cunosc marca în cauză;
 ▪ să indice titularul mărcii în cauză sau produ-

cătorul produsului marcat cu o astfel de marcă;
 ▪ de când cunosc marca în cauză;
 ▪ aprecierea mărcii (notorie, faimoasă, renumi-

tă, bine cunoscută, cunoscută, slab cunoscută, ne-
cunoscută);

 ▪ aprecierea produsului (excelent, foarte bun, 
bun, mediu, nesatisfăcător etc.);

 ▪ alte întrebări rezonabile.
Totodată, este esenţial faptul ca sondajul efectu-

at să fie axat anume pe marca realmente utilizată 
de producător.

Conform prevederilor art. 32(7) din Legea nr. 
38/2008, nu poate fi recunoscută drept notorie o 
marcă care a devenit pe larg cunoscută după data 
priorităţii invocate în susţinerea unei alte mărci 
identice sau similare depuse pe numele unui alt so-
licitant pentru produse şi/sau servicii identice sau 
similare. 

în cazul expus în prezentul material, în depen-
denţă de data de la care reclamantul SRL „SEVEX-
PRIM” solicită să fie recunoscută notorietatea 
mărcii sale, instanţa urmează să aprecieze dacă 
există circumstanţele menţionate la art. 32(7) 
şi să atragă în calitate de intervenienţi accesorii 
persoanele terţe ce ar putea fi afectate, pentru ca 
acestea să se expună în privinţa recunoaşterii no-

torietăţii mărcii „CRISTINUŢA”, iar reclaman-
tul să-şi determine poziţia sa vis-à-vis de aceste 
mărci.

Totodată, ţinem să menţionăm faptul că AGEPI 
nu poate participa în procesul dat în calitate de 
pârât, deoarece nu i-au fost înaintate nici un fel de 
pretenţii şi nici nu au fost aduse probe care ar con-
testa procedurile realizate de către Agenţie.  

Deci, aprecierea faptului dacă marca „CRISTI-
NUŢA” nr. 17829 din 04.12.2007 poate fi recunoscută 
drept notorie, precum şi faptul dacă au fost prezen-
tate suficiente probe în sprijinul acestei revendicări, 
ţine de competenţa instanţei de judecată.

III.
în cadrul examinării cauzei, reprezentantul re-

clamantului a susţinut integral pretenţiile invocate 

în cererea de chemare în judecată şi a solicitat ad-
miterea acesteia, înaintând şi o cerere de concreti-
zare a cerinţelor, prin care a solicitat recunoaşterea 

notorietăţii mărcii figurative  „CRISTINUŢA” în-
cepând cu anul  2003, reieşind din faptul că pri-
mele tranzacţii cu produsele pe care a fost aplicată 
această marcă au fost efectuate în anul 2003, fapt 
confirmat prin facturile fiscale prezentate.

Audiind explicaţiile participanţilor la proces 
şi analizând materialele prezentate, instanţa de 
judecată a ajuns la concluzia că cererea SRL „SE-
VEX-PRIM” către AGEPI privind recunoaşterea no-
torietăţii unei mărci este întemeiată şi urmează a 
fi admisă.

Instanţa a constatat faptul că, potrivit sondaju-
lui naţional privind nivelul de cunoaştere a mărcii 

figurative „CRISTINUŢA” nr. 17829 în rânduri-
le populaţiei, efectuat în luna mai 2011 de către 
„IMAS Marketing and Pollis”, marca dată este cu-
noscută de mai mult de 30% din eşantionul ches-
tionat. Din principalele date ale sondajului rezultă 
că 61% din persoanele care cunosc vreo marcă 

de bastonaşe au menţionat spontan marca 
„CRISTINUŢA”.

După demonstrarea unei imagini color cu în-
semnele mărcii în cauză, gradul de recunoaştere a 
ajuns la 71% la nivelul eşantionului naţional, în timp 
ce la nivelul tinerilor sau adulţilor acesta atinge pra-
gul de 89% şi, respectiv, 84%. 

Conform raportului de testare în magazine, s-a 
tras concluzia că circa 95% din respondenţi s-au de-

clarat a fi cumpărători ai bastonaşelor „CRISTI-
NUŢA”.

Analizând aceste probe, instanţa de judecată 
consideră că cererea SRL ”SEVEX-PRIM” privind re-

cunoaşterea notorietăţii mărcii „CRISTINUŢA”, 
aplicată pe bastonaşele de porumb produse de fir-
ma în cauză, este întemeiată şi urmează a fi admisă.

Totodată, din cauza că nu a fost confirmat prin 

probe faptul că marca  „CRISTINUŢA” este cu-
noscută populaţiei din anul 2003, aceasta urmează 
a fi recunoscută drept notorie din data efectuării 
sondajului de opinie referitor la nivelul de cunoaş-
tere a mărcii respective în rândurile populaţiei, efec-
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tuat în luna mai 2011 de către „IMAS Marketing and 
Pollis”.

în contextul celor expuse, instanţa de judecată 
a hotărât admiterea cererii de chemare în judeca-
tă a SRL „SEVEX-PRIM” şi recunoaşterea notorietăţii 

mărcii figurative  „CRISTINUŢA” nr. 17829, apli-
cată pe bastonaşe dulci de porumb, pe numele SRL 
„SEVEX-PRIM” din data de 01 mai 2011.

Hotărârea este cu drept de recurs la Curtea Su-
premă de Justiţie în termen de 15 zile.

Pentru conformitate –

Rodica POPESCu, jurist principal,
Departamentul Juridic, AGEPI

Ana ZAVALISTÎI,
şef  Secţie Redacţia „Intellectus” şi mass-media, AGEPI
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